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 Estratégia
CAPITAL WIN TRACKER é a estratégia para buscar gains longos no mini índice.

Operar diversas vezes ao dia buscando ganhos curtos é legal, mas gera um custo 
alto de operação, pode trazer resultados diferentes para quem usa a mesma 
estratégia, e precisa de um índice alto de acertos para compensar as operações 
negativas.

O objetivo da estratégia CAPITAL WIN TRACKER é tentar com poucas operações 
alcançar as maiores distâncias entre entradas e saídas. Isto aumenta a probabilidade 
de lucro do investimento no longo prazo.

O robô já vem com a sugestão de ganho longo e loss preenchidas. Os valores 
foram definidos depois de vários testes e medições, para encontrar a proporção de 
lucro/prejuízo com maior vantagem ao investidor.
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 Resultados
A estratégia traz no longo prazo resultados consistentes, mas exige do investidor disciplina e 
suporte a risco, pois pode trazer até 70% do tempo operações com prejuízo. 

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 garantir 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 índice (WIN). 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 para esta estratégia, recomendamos os 
valores abaixo, visando evitar saídas desnecessárias (violinadas) visando gains longos.

Se utilizado o formato CURTO de operação, os gains poderão ser menores. Esta é a forma do 
robô garantir lucro e proteger o capital já conquistado, em um trade que possa ter perdido a 
tendência.
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 Parametrização - Restrições diárias
Procure estabelecer seu stop loss diário, preservando seu capital para poder continuar 
operando. Lembre-se: as oportunidades estarão lá no próximo pregão. Nesta estratégia, 
recomendamos utilizar a proporção aproximada de R$ 150,00 de loss diário por contrato.
Também utilizamos a opção de parar de operar depois de 2 operações estando com saldo 
positivo no dia. Isto aumenta a probabilidade de não devolver ao mercado os longos ganhos já 
conquistados.
Avalie estas opções dentro do seu perfil de risco, você pode e deve customizar a estratégia 
para seus objetivos.
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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 WIN TRACKER.

Sempre que precisar, envie sua mensagem:

contato@educa.capital

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

