1º Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores
SmarttBot
REGULAMENTO GERAL

O 1º Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores é promovido pela SOLUÇÕES DE SOFTWARE
INTELIGENTES

LTDA,

sociedade

empresária

limitada,

inscrita

no

CNPJ

sob o nº

13.468.064/0001-63, doravante denominada “SmarttBot” ou “Promotora”.
O 1º Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores (“Campeonato”) é uma competição entre robôs
investidores de predefinida estratégia seguindo regras estabelecidas que duram um determinado
período de tempo. Os competidores buscam pelo melhor setup (parâmetros da estratégia) que
retorna o melhor resultado lucrativo naquele período.
O Campeonato tem o objetivo de promover a livre competição entre investidores, expandir o
universo de investimento automatizado a nível nacional e institucionalizar esse tipo de
competição em nossa cultura.
O Campeonato terá abrangência nacional, iniciando no dia 02/07/2018, às 9:00 horas e com
término previsto para o dia 27/07/2018, às 18:00 horas, horário de Brasília.

1. Descrição Geral
O Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores SmarttBot encontra-se em sua primeira versão e
tem como regras gerais:
1. Duração de 4 semanas;

2. Início dia 02/07/2018 às 9:00 horas da manhã, horário de Brasília, e término no dia
27/07/2018 às 18:00 horas, horário de Brasília.

3. O campeonato terá 4 (quatro) rodadas de 1 (uma) semana cada;
4. O campeonato terá o campeão geral e 4 (quatro) campeões de rodadas;
5. O campeão geral será o robô com maior patrimônio ao final da competição;
6. Para cada rodada haverá um campeão de maior aumento de patrimônio considerando
apenas aquela semana;
7. Os critérios de desempate para o campeão geral e para os campeões das rodadas seguirão
a seguinte ordem: maior aumento de patrimônio até a inscrição mais antiga (vide Critérios
do Placar);

8. O competidor terá direito a 2 robôs no máximo;
9. Apenas contas simuladas (no modo moderado) irão participar do evento;
10. Todos robôs serão configurados exclusivamente no modo daytrade;

11. Os robôs não poderão ter seus parâmetros alterados, ser parados ou zerados durante a
competição;
12. Robôs que ficarem negativos durante a competição continuarão operando, porém serão
eliminados da competição;
13. Os competidores irão receber o Curso SmarttBot de Investimento Automatizado.
14. Os competidores terão 2 (duas) semanas, entre o início do curso até o início do
campeonato, para assistir as aulas, configurar os robôs, rodar os backtests e deixá-los
pronto para o campeonato;

15. Contas antigas serão aceitas para inscrição do campeonato (não será necessário criar uma
nova conta para quem já for cliente);

2. Inscrição
O Campeonato foi idealizado com foco nos atuais clientes da SmarttBot que utilizam os melhores
planos e com contratos mais longos e, desde que atenda aos pré-requisitos definidos a seguir,
permite a participação de qualquer pessoa física, residente em todo o território nacional, maior de
18 anos, independente de sexo, crença ou religião, ocorrendo à distribuição.

Para participar do Campeonato, o interessado deverá ser ou se tornar usuário da SmarttBot, no
plano Pro Semestral ou superior e realizar o pagamento da taxa de inscrição do campeonato no
link descrito logo abaixo.
1. Endereço online oficial da SmarttBot com link direto para Inscrição;

2. Para se inscrever na competição, o interessado deve assinar o plano Pro SmarttBot (ou o
plano Expert, ou o plano Advanced) com a assinatura Semestral (ou Anual);
3. O cliente que já cumprir com esses requisitos e tiver seu plano vigente até o dia
28/07/2018 estará apto para se inscrever no campeonato;
4. Valor da inscrição: R$ 297,00.
5. Benefícios da inscrição:
a. Participação no Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores;
b. Curso SmarttBot de Investimento Automatizado;
c. Estratégia Hidra por 6 meses;
d. Serviço Backtesting em fase beta;

e. Nova plataforma SmarttBot em fase beta;
f.

Liberação de dois robôs extras em sua conta para a participação no campeonato.

3. Participação
Cada participante (“Competidor”) terá direito a parametrizar 2 (dois) robôs investidores extras
que irão participar do Campeonato. Os robôs operarão de forma simulada e não poderão ser
alterados, parados ou zerados durante o Campeonato. Os Robôs que ficarem negativos durante a
competição continuarão operando, porém serão eliminados da disputa.
Os Competidores terão duas semanas, entre o início do Curso até o início do campeonato, para
assistir as aulas, configurar seus robôs de acordo com os parâmetros desejados, desde que,
respeitadas as regras do Campeonato e, finalmente, rodar os backtests e deixá-los pronto para a
disputa.

Os robôs serão exclusivamente configurados no modo Daytrade. A estratégia do campeonato será
a nova estratégia Hidra e apenas os mini contratos de Dólar (WDO%) e Índice Bovespa (WIN%)

poderão ser utilizados. O competidor poderá utilizar: 1 robô WDO% e 1 robô WIN%; ou 2 robôs
WDO%; ou 2 robôs WIN%. Cada robô poderá utilizar no máximo 5 (cinco) mini contratos. Será
considerada uma margem de R$ 1000,00 por cada mini contrato e um capital inicial de R$5.000,00
para cada robô.
O Campeonato terá duração de 4 (quatro) semanas, sendo composto por 4 (quatro) rodadas de 1
(uma) semana cada. Dessa forma, ao final do Campeonato serão premiados 1 (um) campeão geral e
4 (quatro) campeões de rodadas. Ao final de cada rodada, será apurado o participante cujo robô
tenha apresentado o maior aumento em seu patrimônio durante a semana. O campeão geral será
o participante responsável pela parametrização do robô com maior patrimônio ao final de toda a
competição.
1. Os interessados na competição terão até às 23h59 do dia 30/06/2018 para se
inscreverem;
2. Será liberado na conta de cada competidor a Estratégia Hidra para a competição;
3. A competição será executada no Simulador Moderado, o mais novo simulador da
SmarttBot com simulações mais próximas da realidade;
4. Os competidores terão até às 23h59 do dia 01/07/2018 para configurar, testar e cadastrar
seus robôs no campeonato;
5. Para cadastrar o robô na competição, deve-se clicar no botão de cadastro do campeonato,
no menu de robôs da conta SmarttBot;
6. Para cadastrar o robô na competição, o mesmo deve estar zerado e parado, além de
atender a todos os pré-requisitos descritos neste regulamento (papel, quantidade,
daytrade, etc.)

7. Só será possível inscrever robôs da estratégia Hidra.

4. Premiação
1. Serão premiados os primeiros colocados do campeonato geral e os primeiros colocados de
cada rodada;
2. Os primeiros colocados do campeonato geral receberão:
a. Campeão Geral: viagem para Nova York com direito a acompanhante mais créditos
na plataforma;
b. 2º colocado: Apple Watch e créditos na plataforma;
c. 3º colocado: iPad Mini e créditos na plataforma;
d. 4º ao 6º colocados: caixas de som JBL e créditos na plataforma;
e. 7º ao 13º colocados: créditos na plataforma.
3. Os primeiros colocados de cada rodada receberão:
a. 1ª rodada:
i.

Campeão da rodada: iPad Mini e créditos na plataforma;

ii.

2º e 3º colocados: caixas de som JBL e créditos na plataforma.

b. 2ª rodada:
i.

Campeão da rodada: ingresso para grande evento do mercado financeiro e
créditos na plataforma;

ii.

2º e 3º colocados: caixas de som JBL e créditos na plataforma.

c. 3ª rodada:
i.

Campeão da rodada: iPad Mini e créditos na plataforma;

ii.

2º e 3º colocados: caixas de som JBL e créditos na plataforma.

d. 4ª rodada:
i.

Campeão da rodada: caixa de som JBL e créditos na plataforma;

ii.

2º e 3º colocados: caixas de som JBL e créditos na plataforma.

A premiação do Campeonato destina-se aos participantes vencedores, sendo vedada sua
transferência antes da entrega. O prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou
parcialmente, em dinheiro.
A exibição e divulgação do prêmio e do resultado do Campeonato ocorrerá através do Portal
SmarttBot e suas redes sociais, como Instagram e Facebook.

A apuração do campeão será realizada no dia 27/07/2018 de acordo com os critérios e definições
de indicação do vencedor. Os prêmios serão entregues diretamente ao vencedor.
Caso o contemplado não reclame o prêmio por um prazo de 180 dias a contar da data de apuração
da promoção comercial, o direito ao prêmio caducará, sendo destinado, então, ao segundo
colocado, de acordo com os critérios do placar estabelecido.

5. Estratégia
1. A estratégia do campeonato será a estratégia Hidra;
2. Apenas os mini contratos de Dólar (WDO%) e Índice Bovespa (WIN%) poderão ser
utilizados;
3. O competidor poderá utilizar: 1 robô WDO% e 1 robô WIN%; ou 2 robôs WDO%; ou 2
robôs WIN%;
4. Cada robô poderá utilizar no máximo 5 mini contratos;
5. Será considerada uma margem de R$ 1000,00 por cada mini contrato;
6. Cada robô terá o capital inicial de R$5.000,00;
7. Os custos operacionais considerados serão:
a. R$0,20 para WIN%;
b. R$0,50 para WDO%.
A fim de se aproximar da realidade de custos observada pela maior parte dos traders
atualmente, foi considerado um custo de R$0,10 de corretagem para ambos os papéis,

mais R$ 0,10 de taxas da B3 para WIN% e R$ 0,40 para WDO%, totalizando os custos
operacionais acima.
8. Durante as quatro semanas do campeonato, só terão acesso à estratégia Hidra quem tiver
realizado a inscrição no campeonato;
9. A estratégia estará disponível para uso em modo Real para os usuários, porém estes robôs
não farão parte da competição.

6. Investidor Curioso
Com o objetivo de disseminar a cultura e o conhecimento do investimento automatizado em nível
nacional, a SmarttBot permitirá a todos os competidores do Campeonato a possibilidade de
visualizar a parametrização dos robôs dos demais competidores.
Naturalmente, para preservar a privacidade e confidencialidade de cada um, a divulgação dos

parâmetros dos seus robôs é uma opção que pode ou não ser habilitada pelo competidor.
Contudo, a fim de fomentar a cooperação e troca de conhecimento entre todos os participantes,
apenas terá acesso à parametrização dos robôs dos demais participantes o competidor que
habilitar a divulgação dos parâmetros de todos os seus robôs inscritos no campeonato.
Em busca de uma troca mais fluida, mais rica e com um maior engajamento por parte de todos os
competidores, duas propriedades da opção "Investidor Curioso" merecem grande atenção. São
elas:
●

Habilitação Irreversível - Uma vez habilitada a divulgação dos parâmetros dos robôs por
parte de um competidor, os mesmo não poderão, sob nenhuma circunstância, ser
protegidos ou escondidos novamente;

●

Placar Prolongado - Mesmo após o término do Campeonato, por um período de pelo
menos 6 (seis) meses, a SmarttBot garantirá a execução dos robôs cujos parâmetros foram
divulgados e a manutenção do placar aberto para todos os participantes que habilitaram a
opção do "Investidor Curioso", sem nenhum custo adicional ao competidor.

Para garantir a efetividade do "Placar Prolongado", mesmo após o término do campeonato, os
participantes que ativarem a opção do "Investidor Curioso" seguirão com os dois robôs extras do
campeonato executando em sua conta SmarttBot sem a possibilidade de alterar, parar ou zerar.
Caso entenda que contribuirá ainda mais para a troca de experiência e conhecimento entre os
usuários e que atenderá os seus interesses estratégicos, a SmarttBot se reserva no direito de
manter o "Placar Prolongado" ativo mesmo após o período de 6 (seis) meses supracitado, sem a
necessidade de autorização ou qualquer forma de aviso prévio.

7. Curso
Estará disponível para os competidores o curso SmarttBot de Investimento Automatizado. O
curso compreenderá de forma completa o universo de automatização de estratégias,
apresentando temas gerais do mercado, de análise técnica e gráfica, investimento com robôs,
plataforma SmarttBot e sobre a mais nova estratégia Hidra. O curso estará disponível para os
próximos 6 (seis) meses na plataforma enviada após a confirmação de pagamento da taxa de
inscrição.

8. Backtesting
Estará disponível para os competidores o serviço Backtesting em fase beta até o início do

campeonato. O competidor terá direito de realizar no máximo 100 (cem) backtests durante o
período vigente do serviço para a estratégia Hidra. O Backtesting terá uma base estática de dados

de 3 meses consecutivos de 2018 de ambos os papéis disponíveis para execução no campeonato
(WIN% e WDO%). Por esse serviço será possível para o competidor testar sua estratégia antes do
início do campeonato.
A SmarttBot se reserva no direito de aumentar o número de backtests disponibilizados para cada
competidor, sem a necessidade de autorização ou qualquer forma de aviso prévio.

9. Critérios do Placar
1. O Placar do campeonato compreenderá a Competição Geral e a Competição por cada
Rodada;
2. A competição geral terá início no dia 02/07/2018 e término no dia 27/07/2018;

3. As rodadas serão formadas pelas 4 (quatro) semanas que reunirão a competição completa.
Portanto, serão 4 (quatro) rodadas;
4. As rodadas são definidas apenas por aquela semana, ou seja, o campeão da respectiva
rodada será o de maior desempenho, exclusivamente, daquela respectiva semana.
5. Os critérios de desempate serão respectivamente:
a. Maior Aumento de Patrimônio em R$;
b. Menor Drawdown Máximo (%);
c. Maior Fator de Lucro;
d. Maior Percentual de Trades com Lucro (%);
e. Maior Resultado Esperado por Trade (R$);
f.

Menor Timestamp de inscrição do campeonato (o competidor que se inscreveu
primeiro vencerá esse critério).

10. Momento Blind
Nos últimos 3 (três) dias úteis da competição acontecerá o momento Blind. O momento Blind é

quando todo placar é congelado/suspenso e os competidores são impedidos de visualizar os
últimos resultados do placar até o momento da divulgação dos resultados oficiais do campeonato.

11. Disposições Gerais
O resultado final da competição será divulgado no dia 27/07/2018 às 19:00, horário de Brasília,
quando será veiculado nos canais SmarttBot os resultados com seus devidos campeões.
O regulamento estará disponível no endereço da promotora: www.smarttbot.com/campeonato,
bem como divulgado em suas redes sociais.

Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de má fé ou fraude
comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.
O Promotor não se responsabiliza por nenhuma falha técnica, problemas de acesso à Internet ou
qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a participação do usuário.
Ao participar da promoção, sem nenhum custo adicional, o contemplado autoriza a empresa
promotora a utilizar sua imagem, nome e/ou voz, sempre vinculado ao plano de ação autorizado,
por um período máximo de 12 meses contados da data da apuração.
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente
fundamentadas.

Belo Horizonte, 07 de junho de 2018
SmarttBot
Nossa tecnologia, suas ordens.

