
 
 

 

Bastter.com 
 

 
 

 

INVESTINDO EM OPÇÕES – O QUE SOBROU 

 

 
 

 

- INTRODUÇAO 

 
 

As opções estão se popularizando no Brasil e, no meu modo de ver, 

da pior forma possível, que é através do day trade e da especulação.  

 
Operações de curtíssimo prazo visando lucros enormes. 

 

A maioria começa a operar opções desta forma. Compra todo dia e 

fica esperando vender mais alto para ganhar 20 a 30% em uma 

operação de meia hora. 
 

Faz isso dez, vinte vezes por dia e acha que vai ficar rico. 

 

O maior problema das opções é que qualquer um, sem ter a mínima 
idéia do que está fazendo e sem ter a mínima idéia do que são 

opções, pode ganhar algumas vezes. 

 

Infelizmente a realidade é bem mais dura, e na maioria das vezes o 
operador perde tudo que tem após um curto período de vitórias. 

 

Neste livro, pretendemos preencher um hiato da literatura técnica 

brasileira, pois o nosso mercado de opções tem características 
próprias que o tornam especial. 

 

http://www.bastter.com/mercado/default.aspx


Trazemos uma abordagem específica para o mercado brasileiro de 

opções. 

 

Queremos mostrar aqui como utilizar as opções em seu benefício, 
aumentando seu capital através da remuneração de uma carteira de 

ações de boas empresas. 

 

No longo prazo esta é a forma de um investidor pessoa física 
conseguir um capital expressivo na bolsa operando ações e opções. 

Não é necessário ter grandes conhecimentos e nem ser um 

profissional do mercado para se beneficiar das opções, desde que se 

saiba o que está fazendo. 
 

Vamos partir das bases e dos fundamentos, discutir as operações 

com opções em uma classificação adaptada ao nosso mercado e 

chegar à remuneração da carteira de ações com opções.  
 

Terminamos com algumas recomendações finais importantes para 

quem for operar opções. Junto às recomendações, coloquei algumas 

passagens retiradas do Fórum Bastter.Com. 

 
Com isso, espero estar homenageando todos o pessoal do nosso 

fórum que, junto comigo, fizeram esta caminhada. Não dava para 

colocar uma mensagem de cada um, mas o último capítulo é uma 

homenagem a todos. 
 

Por último quer dizer que acima de tudo, operem pequeno, pouca 

quantidade de dinheiro, especialmente no início, mas no final 

também, senão ele vai acontecer antes do que você gostaria. 
 

 

 

- ORELHA 

 
Mercado Financeiro. 

Bolsa de Valores. 

Bovespa. 

Ações. 
Opções. 

 

Palavras muitas vezes assustadoras, muitas vezes desconhecidas.  

Cassino, jogo, vão te levar tudo! 
Os tubarões mandam lá e fazem o que querem. 

Apenas fantasias e lendas sobre a Bolsa de Valores que te impedem 

de adentrar este mundo e ter a possibilidade de aumentar seu 

capital, 
 



O ser humano, desde a pré-história sempre criou lendas e fantasias a 

cerca do desconhecido. 

O ser humano, desde a pré-história sempre buscou atalhos e 

caminhos mais fáceis. 
 

Na Bolsa de valores as fantasias não tem lugar e não existe atalho. 

O caminho é o estudo e o conhecimento e acima de tudo a educação 

financeira. 
 

Seja um poupador e um recebedor de juros e se dará bem na bolsa 

de valores. 

Tenha um vida financeira organizada e se dará bem na bolsa de 
valores. 

 

Os rendimentos da Bolsa de Valores têm sido extraordinários através 

dos tempos e você não tem porque ficar de fora. Mas lembre-se, é 
Renda Variável.  Pode ganhar muito, mas pode perder  também. 

Proteja-se, como dizia Clint Eastwood para a Menina de Ouro naquele 

brilhante filme. 

PROTEJA-SE. 

 
Vamos aprender neste livro, como entrar no mercado, montar uma 

boa carteira de ações e remunerar esta carteira com opções e acima 

de tudo como se proteger gerenciando seu capital adequadamente e 

controlando o seu risco. 
 

OPÇÕES! 

Este instrumento que tanto mete medo e tanto assusta, desconhecido 

da maioria, é o melhor e mais seguro instrumento de controle de 
risco e remuneração de carteira de ações para o pequeno investidor. 

Aprenda a usar as Opções para Aumentar seu Capital. Não é 

difícil, não é complicado. 

 

Muitos, eu diria a maioria, usam as opções para especular. Comprar e 
vender na esperança de ganhos extraordinário que raramente 

acontecem desta forma. 

No longo prazo, aprendendo a usar as opções para remunerar sua 

carteira, estes lucros extraordinários podem acontecer através dos 
juros compostos. 

 

Então vamos Gerenciar Capital e Controlar Risco. 

Com estas duas ferramentas bem desenvolvidas, podemos ir 
montando nossa Carteira de Ações e usar as opções para 

remunerar sua carteira de ações. 

 

 
 

- CAPA POSTERIOR 



 

Inverno de 2004, Copacabana. Eu e meu irmão. 

 

Em um dia frio de chuva começou a nascer este livro. 
 

Estávamos em uma encruzilhada. 

 

O sistema que havíamos desenvolvido para operar o mercado não me 
interessava mais. 

 

Não me interessava mais ter de acompanhar o monitor, fazer ajustes, 

correr atrás das ações e opções. 
 

Não me interessava mais as noites mal dormidas, o stress 

permanente, a sensação de mal estar na garganta. 

 
Não me interessava mais deixar de praticar esportes, deixar de ficar 

com a família, deixar de ter lazer saudável. 

 

Não me interessava mais vencer o mercado. 

 
 

 

Naquele dia e após um prejuízo grande causado por problemas 

pessoais que nos impediram de acompanhar o pregão, escolhemos 
um novo caminho. 

 

Vencer mudou de significado e o sistema iria parar de gerir nossas 

vidas. 
 

Vencer passou a significar participar e ter uma rentabilidade acima do 

CDI. 

 

O sistema deixou de ser correr atrás de lucros e passou a ser 
controlar o risco para não ter prejuízos grandes que abalem sua vida. 

 

A qualidade de vida volta ao primeiro lugar. 

 
 

 

Após três anos de desenvolvimento e de estudos de opções, chego ao 

primeiro livro em que já posso expor métodos, marcadores, 
indicadores que permitem que o investidor remunere sua carteira de 

ações com opções sem abdicar de sua vida e da qualidade dela. 

 

Alguns marcadores são da literatura mundial, outros eu criei com a 
ajuda do meu irmão. 

 



 

 

É com muito orgulho que consegui juntar neste livro a síntese do 

Método Bastter Blue de aumentar seu capital através das ações e da 
remuneração com opções. Um sistema que qualquer um pode usar 

independente do seu conhecimento de mercado, tempo para 

acompanhar, tolerância ao risco, etc. 

 
Não pretendo trazer nenhuma mágica, nem sistema imune a 

prejuízos porque isso não existe. Apenas te convido a entrar no 

mercado, aumentar seu capital e operar opções. Tudo isso sem 

abdicar do seu trabalho, da sua vida, do seu lazer, dos seus 
esportes... 

 

Que este livro sirva para te trazer para o mercado se você ainda não 

está. E se você já está, que ele te possibilite operar com qualidade de 
vida. Sejam bem vindos ao Bastter Blue e que tudo fique azul... 

 

 

- PREFACIO DO PREDADOR PARA A EDIÇÃO DE 2007 

 
 

 

A busca por um Método.    

 
 

O Bastter é meu irmão Mauricio Hissa, nascido em 1963 (eu de 61). 

Embora sempre fossemos amigos, seguimos caminhos profissionais 

em direções opostas e separadas. No início da década de 1990 eu 
chateado com os problemas ligados ao caso Naji Nahas resolvi sair do 

mercado e me dedicar à informática. Nos anos 90 o Bastter se 

dedicou ao buy and hold de ações de Petrobrás e recibos de telebrás 

que no final foi se revelar altamente bem sucedido. Neste tempo 

tivemos alguma experiência em opções, mas ainda era um mercado 
incipiente no Brasil e a inflação alta e a baixa tecnologia tornava as 

operaçoes com opções mais complexas que o normal.  

 

Por volta de 1998 nosso Pai me convidou para desenvolver um 
prontuário eletrônico hospitalar. Desenvolvi esse prontuário que até 

hoje é utilizado na clínica médica no nosso Pai. Aproximadamente 

dois anos depois o Bastter, animado com o primeiro prontuário 

eletrônico, me convidou para desenvolver um prontuário para 
consultório médico. Após seis meses de trabalho quase permanente, 

noites e noites sem dormir, surgiu o Projeto Osller. Essa foi a minha 

primeira experiência profissional com o Bastter onde obtivemos 

relativo sucesso ao obter um patrocínio para a distribuição de 1000 
copias do prontuário eletrônico Osller no Congresso de Clínica Médica 

do Rio de Janeiro. Até hoje muito médicos utilizam o Osller em seus 



consultórios.  

 

Todavia no final desse período devido à novidade dos Home Brockers 

o meu irmão já estava de novo apaixonado pelo mercado. Embora 
tenhamos feito algumas operaçoes com opções a experiência de 

ambos era com ações.  

 

No ano de 2001 o Bastter entende que não é possível atuar apenas 
na ponta comprada. Porém nesse período a atividade médica dele 

ainda era intensa dificultando operar opções. Tínhamos um certo 

lucro acumulado do Projeto Osller. Eis que ele me convida para uma 

parceria em opções; Tínhamos conseguido um lugar em uma 
distribuidora para operar nossos negócios em opções. Foi nessa 

época que conhecemos o nosso amigo Leonardo da corretora que 

operamos até hoje. 

 
A idéia do Bastter era que eu ficasse operando dentro da 

distribuidora, day trades em parceria e ajudando ele a vender opções 

para defender a sua carteira. Nessa época o Bastter era e ainda é um 

grande grafista de Candles. Portanto o day trade seria baseado em 

candles. Obviamente o projeto não deu certo. Porém tendo duas 
grandes vantagens. Primeiro foi nesta época que começamos a 

desenvolver mais a fundo o estudo de travas. Segundo ficou nos dois 

um grande dilema ou seja, porque não conseguíamos ganhar em 

trades se tínhamos uma alta taxas de acerto em candles. A tentativa 
de resolver essa dúvida vai ser a origem dos diverso métodos 

posteriormente desenvolvidos.  

 

Mais uma vez trilhamos  caminhos separados, O Bastter se dedicando 
a Buy and Hold e venda coberta. E eu me dedicando a desenvolver 

um método para operações travadas e operando de casa. Nesse 

período também o Bastter se dedica a estudar a fundo opções 

especialmente volatilidade.  

Final de 2002  eu envolvido numa grande operação com opções, me 
vejo em encrenca seria. Chamo o Bastter para me ajudar. Foi nesse 

momento que o Bastter criou a primeira versão básica da Planilha 

Aspreads de operações com opções, visando equacionar meu 

problema. O esforço não me fez evitar quebrar porque a encrenca já 
era grande mas pelo menos me proporcionou um saída digna.  

 

Em 2003 o Bastter me convoca para uma parceria visando adaptar a 

volatilidade ao mercado brasileiro que só tem liquidez em opções de 
compra. A partir desse momento todo desenvolvimento do método 

está vinculado a Planilha Aspreads visando ter decisões puramente 

com base em matemática.  

 
Nessa época operávamos a mesma operação visando desenvolver o 

método. Após sucessivas rolagens essa operação vai durar quase 2 



anos. Nesse período o Baster vai desenvolvendo os diversos 

marcadores visando ter subsídios para uma decisão puramente 

matemática pois já havia se conscientizado da derrota do ser humano 

no mercado de opções. A operação era de compra de volatilidade o 
oposto de hoje onde ele se dedica basicamente à venda de 

volatilidade, visto que o exercício de opções atual, de apenas 1 mês é 

altamente prejudicial a compra de volatilidade. Apesar dos prejuízos 

neste período terem sido maiores que os lucros financeiros, o grande 
lucro foi o aprendizado. Serviu de laboratório para diversas operações 

e para o desenvolvimento de marcadores e do Método. 

 

A criação dos marcadores vai fornecer subsídios para a adaptação da 
volatilidade ao mercado brasileiro. Tarefa essa que envolveu a criação 

de novos nomes para as diversas operações. Pois um boi embora seja 

uma compra de volatilidade não funciona  da mesma forma   que um 

backspread ratio (nome da compra de volatilidade em inglês).  
 

Matemática e Alguns dos Marcadores criados pelo Bastter: 

 

1. O Acelerador – o mais fundamental de todos pois permite em 

linhas gerais visualizar o que acontece no curto prazo com a 
operação de opções caso mercado caia ou suba. Isso representa a 

utilização do Modelod e Precificação de Black and Scholes na 

prática.  

2. Delta Quality: Na minha opinião o mais refinado de todos. Permite 
calibrar a velocidade e direção de uma compra de opções, 

definindo se esta compra tende mais para tendência ou 

volatilidade. 

3. Fator Boi –Vaca: Visa estabelecer em cada momento o risco-
retorno de bois e vacas, Abandonado no caminho devido a baixa 

precisão. 

4. BOSI: Identifica a força de cada opção sendo ferramenta essencial 

para tomar decisões sobre operações vendidas.  

5. VEX – Parâmetro de risco de operações de venda de opções. 
6. VARt- Mede a força das opções em relação a força que deveriam 

ter em um modelo de precificação. 

7. Regra dos 10% - Limita o quanto se pode dever nas operações 

com opções. Controle absoluto de risco. 
8. SVE e VOP - Para analisar se a passagem do  tempo está contra 

ou a favor a operações com opções. 

9. SVEX – Determinar o nível de remuneração da carteira de ações, 

com opções. 
10.  THEX – Determinar o nível de alavancagem da operação de 

opções em relação a carteira.  

 

Após quase 4 anos de trabalho árduo os marcadores estavam pronto 
e em geral funcionam, sendo indicadores altamente confiáveis. A 

Planilha Aspreads para operar opções, se tornou maravilhosa única 



sem similar no mercado. Porém para espanto do Bastter embora a 

matemática fosse essencial para operar o mercado de opções ainda 

não era uma resposta final. Uma derrota com semente de vitória. 

 
Acho que desde desse momento veio a predominar o lado Médico e 

Esportista do Bastter, onde ele se conforma que no Longo Prazo é 

apenas o equilíbrio emocional, devido a baixa alavancagem, que o 

operador pessoa física teria uma chance de sucesso na bolsa. Onde 
ele abandona a mentalidade de trader e assume a filosofia do 

poupador.  

 

O primeiro passo onde eu ajudei muito foi introduzir todo o controle 
financeiro na Planilha Aspreads não só de opções mas sim como de 

ações e dinheiro.  

 

O segundo passo foi determinar que as opções seriam apenas 
instrumentos para remunerar uma carteira de ações de longo prazo.  

 

O terceiro passo estabelecer regras rígidas para coibir a 

alavancagem: Regra dos 10¨% (controla a margem de prêmio ou o 

risco imediato) e THEX (que controla a margem de risco ou o risco 
futuro).  

 

Quarto passo escrever e divulgar o Método Bastter Blue onde são 

definidos o método, as regras e os passos para aprendizagem. 
 

Assim, mudando toda a filosofia para a atuação de pessoas físicas na 

Bolda de Valores (Bovespa), sendo agora o objetivo do operador 

montar uma carteira de ações de primeira linha no decorrer de 20 
anos. Reinvestindo dividendos visando formar o efeito juros 

compostos. E mais tarde usando operações de opções visando fazer 

taxa e remunerar a carteira, Tendo como objetivo quando o mercado 

corresponde comprar mais ações quando as operações de opções dão 

lucro.  
 

Seguindo esse método com baixa alavancagem o operador não terá 

seu estado emocional afetado, não viverá stressado pois o risco 

mensal é por ele mesmo definido. Então vai poder dedicar seu tempo 
livre a esportes ou outras atividades saudáveis melhorando sua 

qualidade de vida, podendo gerenciar seus negócios com mais 

eficiência.  

 
O Método Bastter Blue portanto é um mundo de oportunidades.  

 

Em resumo essa é a vida de meu irmão no mundo de opções, sem 

falar no Fórum Bastter.com,  que em vários momentos tive a 
oportunidade de participar e contribuir.  

 



Parece uma narrativa pequena e foram tantos anos de estudo e 

prática, tantos pregões intermináveis, porém me resumi a essência e 

como no antigo poema persa vejo que :  

A longa viagem acabou por revelar o viajante.  
 

11 de março de 2007, 

Ricardo Coutinho Hissa (Predador) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

- PREFACIO DO PREDADOR PARA A EDIÇAO DE 2010 

 

 
Bastter (Os Anos de Maturidade)  

 

 

Por volta de 2007 o bastter desenvolveu o método Bastter Blue com 
intenção de remunerar uma carteira de ações de forma controlada e 

segura no mercado de opções. Esse método além do gerenciamento 

da carteira vai comportar três operações : Venda coberta , Reversão 

Coberta (trava de baixa + carteira) e Vaca Coberta (vaca + carteira). 
Dois marcadores controlando o risco Limitex ou Lx controlando o risco 

absoluto em reais e Thex controlando a exposição a Gamma.  

 

Com o passar dos anos fica comprovado que se o  operador seguir o 

método pode remunerar tranqüilo sua carteira e não vai quebrar. 
Todavia, o sucesso do Método Bastter Blue foi o seu fracasso. Pois o 

tempo gasto em controle e meses que demoram até o sistema dar 

lucro o inviabilizam. Ficaram entretanto  alguns princípios do método 

especialmente o Limitex que vai limitar a principio a exposição a risco 
da carteira em opções a 6%, Mas em geral o método foi descartado. 

Mesmo porque nesse meio tempo opções de Petrobrás e Vale 

ganharam liquidez sobre as antigas da Telemar favorecendo a 

remuneração da carteira via venda coberta;  
 

Com o fim desse método eu acho que o Bastter abandona de vez o 

sonho (ilusão) de ganhar dinheiro na bolsa. Especular em mercado de 

opções pode ser viável para profissionais de alto nível mas não é um 
caminho para pessoa física que entra na bolsa. O que se vê é a 

especulação levando a prejuízos e falências, jamais a sucesso.  



 

Nesse momento, Bastter introduz um conceito inédito no mercado 

brasileiro ou seja, Bolsa como Poupança. Durante longos anos o 

operador deve fazer compras de Blue Chips em quantias fixas 
mensais. São 20 a 30 anos comprando ação. Essa carteira é 

remunerada basicamente através dos dividendos tendo podendo usar 

a venda coberta OTM para alavancar a remuneração. Caso haja lucro 

de venda coberta deve ser investido na compra de mais ações.  No 
final de 20 a 30 anos essa carteira através de sua remuneração vai 

contribuir na aposentaria do operador. Caso as ações sejam 

realmente sólidas consiste numa maneira segura de investir no seu 

futuro e na aposentadoria.  
 

Esse conceito de bolsa como poupança é oposto ao que se divulga em 

90% do mercado brasileiro onde se estimula o investidor pessoa 

física a se iludir que vai ganhar dinheiro com especulação e até 
mesmo viver de bolsa. Onde se prega que o caminho para ganhar no 

mercado é prever o futuro.  Desde de então eu e o Bastter temos 

divulgado esse novo conceito na Bastter.com, na Consultoria Bastter 

Blue, em curso em feiras e congressos, notadamente a Expomoney. 

Tenho a impressão que valeu a pena pois vários operadores aderiram 
a essa forma de operar mais segura e realista 

 

Para esta nova forma de operar, Bastter desenvolveu o indicador VDX 

para dar suporte a venda coberta OTM como remuneração de 
carteira. Testado no mercado desde de 2009 o VDX se prova eficiente 

e vem auxiliando diversos operadores experientes e iniciantes a lidar 

adequadamente com a Venda Coberta para remuneração de carteira 

de ações. 
 

Sendo assim alguns dos princípios que vinha do começo 

permanecem: controle de risco, a busca por indicadores matemáticos 

e ensino continuado. Mas a idéia de Bolsa como Poupança  marca a 

maturidade do Bastter, pois proporciona ao operador de bolsa uma 
vida mais tranqüila e objetivos realistas. Essa idéia obviamente está 

inserida no contexto das mudanças que o Brasil atravessou. Poupar 

para longo prazo só é viável com o fim da inflação. Nesse sentido é 

uma idéia adaptada ao momento.  
 

Especialmente quando ocorrem quedas da bolsa após meses de 

euforia  empolgação,  relaxamento dos controles de riscos e 

aventuras especulativas  surgem às verdadeiras histórias que como 
sempre são histórias tristes e demonstram que o caminho trilhado 

pelo Bastter é o mais seguro para o pequeno investidor na bolsa.  

 

Portanto, a idéia de bolsa como poupança, o foco no ensino 
continuado e a permanente busca de indicadores matemáticos para 



nortear nossas operações no mercado acabam por gerar uma 

serenidade que marca a maturidade do meu irmão Bastter.  

 

 
Ricardo Hissa, O Predador 

 

 

 

- PRIMEIRO CAPITULO 
 
1 - As Opções na minha vida 
 

Vou resumir, em algumas palavras, a minha vida no mercado e como 

eu cheguei até aqui, um médico escrevendo um livro de opções. 

 
Quando eu era pequeno já tinha mania de poupar. Não sei por quê, 

poupar nasceu comigo. 

 

Quando fui à Europa com meus pais, aos 11 anos, trouxe de volta um 

monte de dinheiro de diversos países. 
 

Recebia mesada e poupava. 

 

As pessoas podem dizer que eu abria mão de muita coisa. Pode ser, 
mas, para quem gosta de poupar, poupar é um prazer. 

 

De presente de aniversário e Natal, só queria dinheiro e poupava. 

 
Aos 18 anos comprei meu primeiro carro com meu dinheiro. Juntei 

tudo que eu tinha poupado em caderneta de poupança, uma pequena 

ajuda do meu pai, e comprei um Chevette usado com teto solar. 

 

Não durou muito, numa esquina, espatifei-o em um táxi. 
Meu primeiro ferro! Ainda nem tinha entrado na bolsa e já tinha de 

aprender da forma mais dura o que é um grande prejuízo... 

 

Próximo aos 18 anos ou um pouco depois, comecei a comprar umas 
ações no Banco do Brasil na antiga BB-Corretora: Petrobrás, VALE, 

BB, estas coisas. Lá se vão 25 anos. 

 

Olhava a cotação no Jornal do Brasil uma vez por semana, era uma 

beleza.  
 

Nunca mais parei de poupar e de investir na Bolsa de Valores. Apesar 

de ter feito Educação Física e depois Medicina, sempre me interessei 

pelo mercado. 



 

Naquela época, o mercado era muito chato. Não havia computadores 

como hoje. Tudo era devagar. A inflação de 30% ao mês nos deixava 

loucos e não se sabia direito o preço de nada no mercado. Era 
melhor, então, ser médico, e foi isso que fui fazer. 

 

Em 1995, para casar, me desfiz das minhas Petrobrás e comprei um 

apartamento. 
 

Se eu soubesse o que eu sei hoje, tinha ido morar alugado, pois 

aquelas Petrobrás, hoje, comprariam 10 apartamentos. De qualquer 

forma, como eu me casei com a mulher certa, valeram os 10 
apartamentos e muito mais. 

 

Com o advento da Internet, voltei a me interessar como antes pelo 

mercado. 
 

Voltei a comprar ações, e até a fazer trades com ações. Mas aquilo 

não era para mim. 

 

Comprar e guardar dava muito mais lucro. Insisti porque estávamos 
todos aprendendo neste novo mercado na Internet. 

 

A bolha da Nasdaq veio e lá se foi nosso dinheiro. Pela segunda vez, 

lá se foi parte do meu capital. 
 

Em um dos primeiros fóruns da Internet sobre mercado, de uma 

corretora que eu operava na época, o nick (apelido) Bastter 

começou a ficar conhecido. Aliás, Bastter é o nome de meu cão, um 
Pastor Branco que me inspirou para tudo isso. 

 

Depois de um tempo, saí junto com um monte de gente legal dos 

primórdios dos Homebrokers e fomos para um site novo chamado O 

Especulador. Não durou muito. O site um dia estava fora do ar e 
nunca mais ouvimos falar dele. Na Internet e no Mercado muita coisa 

desaparece, não é mesmo? 

 

Sem ter com quem discutir mercado na Internet, peguei um 
programa destes de edição de páginas na Internet e, corajosamente, 

criei a Bastter.Com. Era um site rudimentar, mas como já havia 

naquele tempo a Análise da Telemar feita por mim todo dia (na época 

a Telemar era a líder do mercado acionário e de opções) e ela passou 
a ser exclusividade do site Bastter.Com (e como não tinha outro lugar 

para as pessoas irem), muita gente veio atrás. 

 

Nos primórdios, comecei a receber ajuda, na programação, do Bispo, 
ou Ronaldo Camacho. Gratuitamente, só queria ajudar e que a 

Bastter.Com tivesse um fórum decente. Dividíamos 50 reais da 



venda de livros pelo Submarino e pela Amazon e o site não parava de 

crescer. 

 

Paralelamente, eu e meu irmão, Ricardo Hissa, hoje conhecido como 
O Predador, começamos a operar opções numa distribuidora 

chamada Carmo. 

 

Como todos, acreditávamos que íamos vencer o jogo de pegar pulga 
com pinças (daytrades). Durante algum tempo acertamos, mas 

depois devolvemos tudo e muito mais. E lá se foi parte do meu 

capital pela terceira vez. 

 
Foi aí que eu decidi que, desta vez, tinha que aprender direito este 

negócio de opções. 

 

Por que opções? 
 

Porque com ações eu já tinha tido bons resultados comprando e 

esquecendo. Já tinha desistido, há muito tempo, de tentar superar os 

rendimentos da estratégia Buy and Hold com trades de ações. 

 
Poderíamos aumentar o rendimento da carteira de ações, com 

opções. 

 

Do que pensamos que ia acontecer, deu tudo errado. Levamos um 
ferro! 

 

Se fosse só um, ótimo. Mas tinha de ser dois! 

 
Obviamente o segundo maior do que o primeiro. Bem Maior! 

 

Anos e anos em uma sala em Copacabana, tentando vencer o 

mercado e ele nos venceu duas vezes. E lá se foi parte do meu 

capital embora pela quarta e quinta vez. 
 

A maior lição que tiramos de lá, passo de graça para vocês: 

 

OPEREM OPÇÕES PEQUENO. SEMPRE PEQUENO. 
 

MENOR! 

 

Chegamos a esta conclusão, pois sempre o que nos levou a 
errar foi operar grande demais, maior do que poderíamos 

suportar. Toda vez que aceitamos ficar pequenos, se não 

ganhamos, os prejuízos foram pequenos. Toda vez que 

deixamos nos seduzir pelas grandes operações, perdemos o 
controle e acabamos com prejuízos enormes. 

 



Bom, os dois ferros consumiram grande parte da minha segunda 

carteira de ações. A primeira foi no casamento. 

 

Obviamente que, logo depois, o mercado começou a subir e nunca 
mais parou. 

 

Uma coisa que nunca vou esquecer é o que passamos a chamar de 

Kind of Magic. Acontece quando o mercado faz um movimento 
intenso e você está em uma posição enorme de opções que se 

valoriza de forma extraordinária em alguns minutos. 

 

Foi bacana de ver. Foi uma das coisas que valeu a pena em 
Copacabana. Como eu nunca mais vou operar daquele tamanho, 

nunca mais vou ver isso acontecendo com aquela intensidade. Mas é 

uma boa lembrança. Um dos momentos mais emocionantes da vida... 

 
Outra coisa que nunca vou esquecer é o Leviatã: Você monta uma 

posição com opções, a posição vai piorando e, para não assumir 

prejuízos, você vai passando a posição para o vencimento seguinte 

sempre aumentando o tamanho e o risco. Em pouco tempo você criou 

um monstro que toma conta da sua vida. 
 

Copacabana foi um belo laboratório. Só não precisava ser tão caro. 

 

Pela segunda vez, mesmo mudando tudo, percebemos que o mercado 
era muito maior do que nós, e que não íamos dominá-lo. Poderíamos 

ganhar sim, mas não dominá-lo. Triste de quem pensa que é maior 

do que o mercado. 

 
Paralelamente a isso, fomos colocando nosso aprendizado na 

Bastter.Com e o site nunca mais parou de crescer, foi se tornando 

referência no mercado de ações e opções brasileiro. 

 

Mesmo com tudo que cresceu a Bastter.Com e com tudo que fizemos 
lá, o mais bacana foram os amigos do fórum. E quantos amigos 

novos aparecem todo dia. É certo que alguns que não acham que 

sejam nossos amigos apareceram também, mas até eles foram 

importantes. Ensinaram-nos muito também, mesmo que pensem que 
não. 

 

Bom, tendo levado seguidos ferros no mercado de opções e mesmo 

assim tendo sobrevivido, ninguém melhor para administrar um curso 
de opções. Surgiu a idéia do Curso de Opções que hoje evoluiu para o 

Curso de Mercado e Opções. 

 

Nada, nem ninguém, ensina melhor do que levar ferros e mais ferros. 
E como eu sempre digo no início dos meus cursos: Ninguém aqui 

perdeu mais dinheiro do que eu... 



 

O Prof. Dr. Ferro é o maior Mestre do mercado de opções. Ninguém 

ensina melhor do que ele. Tivemos muitas aulas com ele. 

Particulares. 
 

Apesar de tantos prejuízos, por que sobrevivi? Porque sempre 

comprei ações de empresas boas e guardei. Elas conseguiram se 

valorizar mais, através dos anos, do que as minhas perdas 
comprando e vendendo opções nas poucas fases em que tentei ser 

maior do que o mercado. 

 

Com todas as besteiras que eu fiz, o que me salvou foram as ações, a 
poupança no longo prazo, os investimentos duradouros. Além disso, 

nunca arrisquei mais do que eu podia pagar. Arrisquei muito, não 

deveria ter arriscado tanto, mas sempre tinha de onde tirar. Não 

arrisquei mais do que eu podia pagar. 
 

Bom, então pensei, vou dar um curso para convencer as pessoas 

disso. Vou focar o ensino do meu curso nisso. 

 

Nisso o que? Comprar ações de boas empresas e guardar? Mas para 
que o curso de opções então? 

 

A maioria das pessoas que operarem opções pensando em tirar um 

dinheiro da bolsa vai quebrar. Ensinando a montar uma boa carteira 
de ações e remunerar a carteira com opções, podemos conseguir que 

as pessoas ganhem dinheiro ao invés de perder com as opções. 

 

E, assim, fomos dando cursos e tentando convencer as pessoas a 
largarem a especulação com opções e usarem as opções como 

instrumento de controle de risco. Este também passou a ser o mote 

do site. E também o tema de minhas palestras nos diversos 

congressos e férias que participei. É uma estrada dura, porque todos 

querem a fórmula mágica do ganho extraordinário. Só que esta 
fórmula não existe e, mais cedo ou mais tarde, quem sobrevive 

aceita a realidade e busca aprender a remunerar capital. 

 

A bolsa remunera capital, não paga salário! 

 
Com o crescimento da Bolsa Brasileira a partir desta década, o site 

não parou mais de crescer e eu, humildemente, voltei a comprar 

ações de empresas boas e usar as opções apenas para remunerar a 

carteira, para recuperar meu capital das minhas poucas fases de 
loucuras que, ainda bem, hoje são só passado. 

 

Mais do que o dinheiro que ganhei fazendo isso, o melhor foi ter 

ganhado a minha vida de volta. Vestibular para Gollum, não estou 



mais interessado, nunca mais. Não me importa o dinheiro que possa 

ganhar. Dinheiro que destrói sua saúde não é lucro, é prejuízo... 

 

Como um Leviatã, as opções vão tomando a sua vida, te envolvendo 
e te deixando louco, se você achar que pode dominá-las. 

 

Tendo a minha vida de volta, a partir de 2002, comecei a praticar 

triathlon, que hoje, obviamente após a minha família, é a grande 
felicidade da minha vida. 

 

Praticar triathlon com certeza me ajuda a operar opções e a vencer 

no mercado financeiro. 
 

Não precisa ser triathlon, mas tenham uma atividade esportiva. Se 

puder ser triathlon é melhor. Há algo especial no triathlon que só 

quem prática sabe o que é. Não é somente um esporte. É um estilo 
de vida. Pergunte a um triatleta a sensação de passar no tapete 

vermelho (chegada) e talvez lhe dê vontade de um dia chegar lá. É 

mais fácil do que parece. 

 

Ah, no meio disso tudo, nunca deixei de ser médico e de atender no 
consultório nas manhãs. 

 

Se eu me arrependo de alguma coisa? Poderia ter operado menor. 

Tirando isso, o resto fez parte do aprendizado. Se operasse menor, o 
aprendizado teria sido mais barato. Esta é a única coisa que eu 

mudaria nesta estrada, se fosse trilhar tudo novamente.  

 

Ah, também começaria a praticar triathlon mais cedo. Provavelmente 
teria me ajudado no mercado. 

 

E vamos às opções... 

 

 

- Epílogo 
 

 

Copiei para esta página algumas das frases mais importantes que 

encontrar no livro: 
 

operar pequeno 

 

Operar pequeno 
 

OPERE PEQUENO 

 

Opere pequeno 



 

Opera Pequeno 

OPEREM PEQUENO SEMPRE 

 

DESDE QUE SE OPERE PEQUENO 

 
manter sempre pequeno 

 

Faça bois pequenos 

 

OPERE PEQUENO 
 

OPERE PEQUENO 

 

Não monte operações alvo grandes 
 

operar pequeno 

 

OPEREM SEMPRE PEQUENO 
 

OPERE PEQUENO! 

 

operar pequeno 
 

operar pequeno 

 

OPERE PEQUENO 

 
POUCOS LOTES NAS REVERSÕES 

 

OPERAR PEQUENO 

 
OPERE BEM PEQUENO: VACAS SÃO EXPLOSIVAS NA ALTA 

 

operando pequeno e com lastro 

 
OPERE PEQUENO e com risco controlado 

 

opera pequeno 

 

 
 

Em um livro de 20 capítulos, de uma forma ou de outra eu 

disse para operar pequeno mais de uma vez por capítulo, em 

média. 
 



Não há lição mais importante no livro e, infelizmente, acredito 

que não há regra mais burlada do que essa. 

 

Tenho a esperança de que reflitam. Por que será que após 
tanto tempo operando opções e após tanto estudo, tanta 

experiência, tanta prática eu e meu irmão (Ricardo C. Hissa – 

O Predador) concluímos que esta é a regra mais importante 

para quem vai operar opções? 
 

Porque quem opera pequeno não quebra, não arrisca mais do 

que pode, não vive sob pressão e, no fim, acaba ganhando. 

Ninguém que opera grande em busca de lucros maiores 
sobrevive. Mais cedo ou mais tarde um prejuízo enorme e 

maior do que o suportável virá. 

 

OPERE PEQUENO! 
 

SEMPRE! 

 

Transforme o seu pequeno em maior, mas ainda assim que 

seja sempre pequeno em relação à sua carteira de ações, ao 
seu capital, à sua pré-disposição a risco e, acima de tudo, que 

os prejuízos possíveis ou risco máximo não seja capaz de te 

abalar financeiramente, emocionalmente e nem socialmente. 

 
PEQUENO! 

 

Entendeu? 

 
Então pegue o que você considera pequeno e opere BEM 

MENOR! 

 

MENOR! 

 
PEQUENO! 

Outra coisa, da mesma forma que escrevi OPERAR PEQUENO 

tantas vezes no livro, tive o cuidado de tirar a palavra 

acreditar do livro todo. 
 

Não existe esta palavra neste livro porque não há nada pior 

para fazer na bolsa e especialmente operando opções do que 

acreditar. 
 

Você deve usar as ferramentas a seu favor, e não 

simplesmente acreditar nelas. 

 
Quando você entrar na bolsa, deixe o ACREDITAR do lado de 

fora... 



 

 

Operando sempre pequeno e sem acreditar em nada, 

especialmente em você mesmo, as suas chances de ser 
vencedor e de montar um belo capital aumentam bastante... 
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