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 Estratégia
CAPITAL STARTER+TRACKER foi pensada para quem quer operar mini índice e 
mini dólar em uma assinatura única.

Você tem nesta estratégia as mesmas opções e configurações da Capital Starter e 
da Capital WIN Tracker, com a vantagem de poder utilizar novos parâmetros e 
obter desconto no valor da assinatura, se comparado com a assinatura individual 
de cada robô.

Diferente das assinaturas avulsas, agora é possível escolher o sentido da operação 
(só comprado ou só vendido), e também fazer saída parcial quando operar no mini 
dólar (antes a saída parcial estava disponível apenas para o mini índice).

A estratégia também possui os modos Longo e Curto, para operar apenas dentro 
dos stops estabelecidos, ou permitir que o robô determine a saída da operação, 
se houver chance da tendência em que entrou ser perdida.

https://smarttbot.com/estrategias/capital-starter/
https://smarttbot.com/estrategias/capital-win-tracker
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 Resultados
PLACAR DE SETUPS

Para a estratégia CAPITAL STARTER+TRACKER, foi desenvolvido um placar com 
mais de 30 opções de configuração. Assim os investidores poderão ver diferentes 
comportamentos do robô, sem precisar fazer testes na sua conta pessoal, 
deixando mais espaço livre para operar os seus setups dentro do plano 
contratado.

https://app2.smarttbot.com/public/placar/educa-capital

O objetivo do placar é ensinar como as estratégias do mini dólar e mini índice se 
comportam em diversas situações de mercado, com alvos bem variados, de 
pequenos a grandes, horários diferentes e riscos maiores ou menores.

Assim você saberá o que fazer, e também o que não fazer, para obter a melhor 
experiência no uso da estratégia.

https://app2.smarttbot.com/public/placar/educa-capital
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 Resultados
Os robôs já vem configurados com os setups recomendados, e você pode consultar 
os demais resultados pelo placar.

Em alguns momentos algumas configurações serão melhores do que outras, mas no 
longo prazo os setups com gains grandes acabam se destacando.

A seguir os resultados obtidos com mais de um ano de análise, dentro dos 
parâmetros que são apresentados na criação do robô:

Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro. Por 
questões de regulação, apenas os resultados obtidos em ambiente simulado 
podem ser publicados.

$
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 Resultados STARTER - WDO

Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro. Por questões de 
regulação, apenas os resultados obtidos em ambiente simulado podem ser publicados.

$

Repare que é necessário suporte a risco em vários momentos.

Setup: Capital Starter Curto
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 Resultados TRACKER - WIN

Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro. Por questões de 
regulação, apenas os resultados obtidos em ambiente simulado podem ser publicados.

$

Repare que é necessário suporte a risco em vários momentos.

Setup: Capital WIN Tracker Curto
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 Parametrização - Mini Contratos
Você irá escolher para cada robô qual mini contrato será operado: WDO ou WIN.



educa.capital

 Parametrização - Curto e Longo
O os dois papéis podem ser operados nos modos Curto e Longo

O modo Longo respeita rigorosamente todos os stops (gain e loss) configurados para cada 
operação.

No modo Curto, o robô mantém uma análise permanente do mercado, e pode sair 
automaticamente da operação se perceber que a operação está perdendo força, depois de já 
ter obtido algum gain. A análise leva em conta vários fatores, não apenas o quanto o trade 
andou.



educa.capital

Parametrização - Número de contratos 
e Sentido das operações

O número de contratos representa sua posição na entrada de um trade, ou seja, com quanto 
financeiramente você está operando. A quantidade mínima recomendada para operar é com 2 
contratos, e R$ 2.000,00 disponíveis na conta da sua corretora.

Nesta estratégia está disponível escolher o sentido de operação do robô, se ele vai operar 
comprado e vendido, só comprado ou apenas vendido.
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 Parametrização - Setup sugeridos

Você pode configurar seus stops livremente, mas a estratégia traz para cada ativo 
uma sugestão pronta, quando você cria o robô, que são as mesmas utilizadas no 
relatório ao vivo disponível na loja da SmarttBot, e na seção de resultados deste 
e-book.

Todos os parâmetros são customizáveis, e alguns valores vão ter resultados 
melhores do que outros dependendo do momento do mercado.

Para aumentar a chance de resultados consistentes, utilize gains longos. 

Utilize sempre proteção do capital (stops e limites diários), e nunca opere se não 
tiver disposição e perfil avançado para suportar os altos e baixos desta modalidade 
de investimento.
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 Parametrização - mini dólar (Starter)
Ativo: Starter WDO 

Modo de operação: CURTO

Quantidade por ordem: 2 contratos

Stop fixo de perda (stop loss): 3 pontos
Stop fixo de ganho (stop gain/take profit): 24 pontos
Stop móvel de ganho: desligado (o modo curto fará uma 
análise automática para dar saída).

Stop diário de perda: R$ 200,00
Stop diário de ganho: Desligado

Parar após X trades no dia: 3 se positivo

Horários inicial e final para abrir posições: Desligado

Apenas Day Trade: Encerramento 17:50
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 Parametrização - mini índice (Tracker)
Ativo: Tracker WIN 

Modo de operação: CURTO

Quantidade por ordem: 2 contratos

Stop fixo de perda (stop loss): 270 pontos
Stop fixo de ganho (stop gain/take profit): 1375  pontos
Stop móvel de ganho: desligado (o modo curto fará uma 
análise automática para dar saída).

Stop diário de perda: R$ 300,00
Stop diário de ganho: Desligado

Parar após X trades no dia: 2 se positivo

Horários inicial e final para abrir posições: Desligado

Apenas Day Trade: Encerramento 17:50
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 Contato - educa.capital
A educa.capital tem o objetivo de trazer experiências e vantagens de investimentos 
automatizados, junto com informação financeira focada na proteção do investidor.

Conheça a página da estratégia e assine o robô CAPITAL STARTER+TRACKER

Sempre que precisar, envie sua mensagem: contato@educa.capital

DISCLAIMER
O conteúdo desse ebook é puramente educacional.

A parametrização e ativação do robô é de total responsabilidade do cliente.  O SmarttBot é uma ferramenta 
para investidores e traders com o perfil de risco agressivo. Antes da utilização esteja ciente de todos os riscos.

Para a utilização da estratégia Starter+Tracker em ambiente real, é necessário possuir a assinatura ativa de 
algum plano da SmarttBot. A quantidade de robôs e a exposição de contratos por robô também deverá 
respeitar os limites do seu plano SmarttBot.

https://educa.capital
https://smarttbot.com/estrategias/capital-starter-tracker/

