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 Estratégia
CAPITAL STARTER é a estratégia de sucesso construída após estudos e testes, aliando 
análise técnica com gestão de riscos. O objetivo é oferecer ao investidor proteção ao 
capital investido, facilidade de operação e manutenção dos lucros conquistados.

Os algoritmos deste robô operam realizando uma dupla verificação permanente do 
mercado, buscando a forma mais conservadora de fazer entradas de posição: a favor 
da tendência.

Isto possibilita que o robô conquiste ganhos longos, ou encerre sua posição 
rapidamente em casos em que o mercado se mostrar contrário à sua entrada.

Para que o investidor possa operar de acordo com o seu perfil, possui dois formatos de 
configuração: CURTO e LONGO.
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 Resultados
Unindo o algoritmo CAPITAL STARTER de dupla verificação, gestão de riscos e os critérios que já 
vem sugeridos na criação do robô, esta estratégia mostrou ganhos consistentes suficientes para 
pagar os custos do robô e trazer retorno ao investidor.

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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 Parametrização - Forma de operação
São dois os formatos possíveis de operação:

- CURTO: Se durante um trade, mesmo antes de alcançar algum stop (gain ou loss), o robô 
identificar a mudança da tendência, ele encerrará o trade para proteger seu capital.

- LONGO: Ao identificar um momento de tendência e fazer a entrada, o robô ficará neste trade 
até que os critérios de saída que você escolheu sejam obedecidos.
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 Parametrização - Contratos por ordem
O robô opera a série atual do mini-dólar (WDO). Não é necessário alterar o ativo e nem se 
preocupar com as datas de vencimento.

Você pode escolher com quantos contratos deseja negociar para cada ordem de entrada, 
respeitando os limites do seu plano SmarttBot

Se você está começando agora, sugerimos deixar apenas 1 ou 2 contratos para negociação.

https://smarttbot.com/planos/
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 Parametrização - Critérios de saída
Você pode configurar seus stops livremente, mas recomendamos seguir a proporção 3x1, ou seja, 
que os trades com ganhos sejam pelo menos três vezes superiores aos com perdas. 

Se utilizado o formato CURTO de operação, os gains poderão ser de proporções menores. Esta é a 
forma do robô garantir lucro e proteger o capital já conquistado em um trade.
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 Parametrização - Restrições diárias
Procure estabelecer principalmente seu stop loss diário, preservando seu capital para poder 
continuar operando sempre. Lembre-se: as oportunidades estarão lá no próximo pregão.

Também defina com cuidado seu stop gain diário, garantindo o lucro conquistado sem devolver ao 
mercado os ganhos já contabilizados. Você pode utilizar o critério de 3x1 nas saídas diárias, ou até 
mesmo 2x1 para garantir lucro no longo prazo.
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 Parametrização - Restrições diárias
A operação será de day-trade. Você pode escolher os horários inicial e final para abrir posições, e 
também o horário de zeragem dos contratos, quando independentemente do resultado o robô vai 
zerar sua posição. Procure respeitar os horários estipulados por sua corretora para não incorrer em 
algum custo de zeragem compulsória.
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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.

Sempre que precisar, envie sua mensagem:

contato@educa.capital

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

