
Manual básico para operar Mini Índice 

 

Por que operar mini Índice? 

A resposta está na alavancagem. Você só precisa ter entre 15% e 20% do 

valor da operação para operar. Com isso seu ganhos são maximizados e suas 

perdas também.  Ganhe mais vezes ou com maior margem do que suas 

perdas e será um vencedor. 

 

Qual é o código do mini Índice? 

Sempre use WIN + (sigla do mês) + (ano) 

O código do mini índice altera sempre nos meses pares, e o último dia de 

negociação do código em vigor é toda quarta-feira mais próxima ao dia 15 de 

um mês par. 

Fevereiro (G) Abril (J) Junho (M) Agosto (Q) Outubro (V) Dezembro (Z) 

Nos meses de abril e maio de 2014 o código é WINJ14. Em agosto de 2014 o 

código muda para WINM14. 

 

Como calculo a quantia em dinheiro necessária para operar? 

Digamos que o WINJ14 esteja em 45000 pontos. Multiplique 45000 por 

R$0,20 = R$9.000,00. Este é o valor que estará operando no mini Índice com 

apenas 1 contrato, mas como existe a alavancagem, você só precisa dispor 

de 15% desse valor no daytrade. R$9.000,00 x 15% = R$1350,00 para 1 

contrato. É importante você ter sempre mais do que este valor exato para 

operar, para não ter perigo de ser liquidado caso a operação vá contra seu 

favor por algum tempo. 

 

 

 

 

 



Como preencher a boleta? 

 

Boleta de venda 

 

 Se fosse uma ação do mercado avista comum você preencheria no campo 

quantidade valores de 100 em 100 que é o padrão do lote mínimo (exceto 

compra fracionada). No mercado futuro operando mini Índice você vai 

preencher a quantidade de contratos no campo quantidade e a pontuação 

que você quer fazer a compra ou venda do papel no campo preço. Esta 

pontuação varia de 5 em 5 então só pode ter final 0 ou 5 exemplos: 45000, 

45005, 45010, 46000...etc. 

 

Convertendo pontuação ganha em dinheiro ganho: 

Repare que para calcular a quantia necessária de dinheiro para operar 

multiplicamos a pontuação do mini índice por R$0,20. Para calcularmos o 

dinheiro ganho pegamos apenas a diferença de pontuação entre entrada e 

saída do mini índice ex: 

 >>Entrada: vendido em 45000 pontos  

 >>Saída: recompra em 44805 pontos. 

Diferença de 195 pontos. Portanto 195 x R$0,20 = R$39,00 de lucro para 1 

contrato. Se você operou mais de 1 contrato, você só precisa multiplicar o 

valor pelo número de contratos. 

 

 



 

Que estratégia uso para operar mini Índice? 

A primeira coisa que precisa ter em mente é:  

Qual é a tendência atual do mercado?  

Se for de baixa opere vendido, se for de alta opere comprado. Evite operar 

contra a tendência. 

Qual a expectativa para o dia. Repique, correção, mesma expectativa da 

tendência ou indecisão? 

Mesmo operando a dias em uma mercado de baixa por exemplo, algum dia 

pode acontecer de dar repique de alta ou até mesmo indecisão. O repique 

ocorre geralmente no dia seguinte de uma forte queda ou quando chega 

perto de algum suporte, fique esperto. Já o dia indeciso é o melhor dia para 

perder dinheiro com o mini índice, pois o mercado opera tão louco e fica 

mudando de sentido que você é stopado toda hora e opera muitas vezes no 

dia. Os pontos ganhos não compensam a corretagem. 

Para onde olhar? 

Fique atento ao gráfico de 5 minutos do mini índice e do IBOV. Acompanhe o 

book de PETR4 e VALE5 que fazem parte de 25% do IBOV. Observe o DJI. Pode 

ser acessado aqui: http://finance.yahoo.com/q?s=%5EDJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finance.yahoo.com/q?s=%5EDJI


 

Indicadores. Qual usar? 

 

 

Gráfico de WINJ14 de 5min. Do dia 14/03/2014. 

 

Se você é iniciante, faça o básico. Um indicador que podes usar é misturar a 

média móvel exponencial de 4 períodos (linha amarela do gráfico acima) com 

uma média móvel exponencial de 12 períodos (linha branca do gráfico acima). 

Num gráfico de baixa como este usamos a condição de quando a a média de 

4 períodos cruzar a média de 12 períodos para baixo, indica venda, quando a 

média de 4 períodos cruzar novamente a média de 12 períodos seria o 

momento de recompra......simples de operar. Por que usar 12 e 4 períodos? 

12 períodos (12 candles) num gráfico de 5 minutos equivale a 12x5= 60min. 

Ou seja 1h e 4 períodos (4 candles) num gráfico de 5 minutos equivale a 4x5 = 

20min. Ou seja Você vai ter a média do que aconteceu na última 1h e vai 

operar analisando uma média de 20 minutos. Quando elas cruzam significa 

que o papel está começando a fazer algo diferente nos 20 minutos que não 

tem a mesma frequência de 1h. 

 

 



Horário de funcionamento? 

No mini índice é possível operar das 9:00hs até as 17:55hs de segunda a sexta 

exceto feriados. Se pensa em operar com o indicador explicado acima, não 

entre na primeira hora de funcionamento pois estará sem direção. Exceto em 

caso de convicção da operação, ou seja, que vai variar a seu favor no decorrer 

do dia. Se tiver margem é possível continuar na operação até o dia seguinte. 

Se não tiver margem, sua posição será liquidada até as 18:00hs. 

 

Colocando STOP 

 

O último e mais importante item do manual é o stop. Não seja tolo em 

operações alavancadas, proteja-se com stop sempre. Se a idéia é operar 

comprado, procure um suporte que ainda não foi furado no gráfico de 5 ou 10 

minutos e coloque seu stop pouco abaixo disso (STOP VENDA). Se o objetivo 

é operar vendido o stop deve ser acima da resistência identificada no gráfico 

de 5 ou 10 minutos (STOP START COMPRA). Particularmente gosto de colocar 

stops de 80 a 100 pontos do preço de entrada, mas cada pessoa deve 

encontrar o seu modo de operar. No início vai acontecer de você colocar stops 

errados que simplesmente serão acionados e depois que você sair da 

operação ela começará a andar na direção que você pretendia. Você 

aprenderá a posicionar o stop corretamente somente com o tempo de 

operação, mas nunca deixe de colocar. 


