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CAPITAL WIN OnTime 2.0 é para operar no mini 
índice, podendo operar contra e a favor da tendência.

É necessário suporte à risco compatível
para operar em conta real. Caso contrário, não é 
recomendado investir com esta estratégia. Faça 

simulações antes de começar a investir.

O objetivo da estratégia é buscar um gain alto, 
utilizando para isso horários de maior volume e 
definição do dia. 

A estratégia irá operar com reversões, utilizando
um risco diário baixo por contrato para suportar
as mudanças de direção, até tentar encontrar a
tendência e atingir o gain.

O robô já vem pronto para ser utilizado, basta 
salvar e dar play. 

Para melhorar sua experiência, preparamos um placar 
com diversas variações (veja aqui como entender os 
indicadores e escolher um setup). Você poderá analisar 
outros comportamentos já testados, e utilizar os 
parâmetros mais adequados ao seu perfil de investidor.

Placar Capital WIN OnTime

A Estratégia

https://www.educa.capital/blog/escolhendo-estrategias
https://www.educa.capital/blog/escolhendo-estrategias
https://app.smarttbot.com/public/placar/capital-win-ontime


Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no 
futuro. Resultados obtidos em ambiente simulado. Como as saídas são em 
alvos médios, é esperado comportamento semelhante em ambiente real.

Resultados • Configuração padrão

Repare no gráfico acima (ou no robô ao vivo) que 
houveram períodos onde o resultado foi negativo, é 
necessário suporte ao risco em vários momentos. 

Todos os robôs sempre terão períodos bons e ruins,
e saber com precisão quando um período ou outro 
começa não é possível. 

Conseguir suportar estes períodos ruins para estar 
operando nos momentos bons é a disciplina necessária 
para alcançar lucros, e ter boas experiências com o 
investimento.

O mais importante é calcular sempre o risco diário, e só 
operar se puder suportar este prejuízo.



CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA: 

- Ganho máximo diário: Sem limite de pontos

- Número de trades: Parar se depois de 1
trade o saldo for positivo.

- Loss diário sugerido: R$ 100,00 por contrato

- Capital inicial: R$ 1.000,00 por
contrato

HORÁRIOS DE ENTRADA: 10:10, 10:15 e 10:30

Você tem três opções de horários para escolher. São os 
horários com maior volume e definição de tendência na 
maioria dos dias. É possível  variar o uso dos robôs, 
dividindo por exemplo 2 contratos em cada horário de 
entrada. Recomendamos usar apenas duas variações, e 
não as três, simultaneamente.

Parametrização



Modo Operacional

Placar Capital WIN OnTime

A estratégia recebeu uma atualização em outubro/2019, 
quando foi adicionada a forma de operação contra-tendência.
O objetivo é compensar os dias em que a estratégia padrão 
pode não acertar a direção, ou até mesmo em dias mais 
lateralizados. 
O modo contra-tendência pode amenizar prejuízos em dias em 
que as reversões do modo padrão estão saindo com loss. 
Importante destacar que utilizar os dois modos não vai 
garantir um saldo positivo no final do dia. 
Da mesma forma como qualquer estratégia, os dois modos 
podem ficar com gain ou loss no mesmo dia. O racional por 
trás do novo modo operacional, é que o mercado pode 
obedecer indicadores técnicos em determinados dias, e nos 
outros andar justamente ao contrário, pois os indicadores 
ficam “atrasados” quando há muita amplitude (sobe e desce) 
de preços. É o que ocorre por exemplo quando uma média 
móvel compra topo e vende fundo.
Utilize o placar para escolher o melhor setup para o seu perfil 
de risco. É uma boa prática variar metade dos contratos no 
modo padrão e outra metade em algum outro setup 
contra-tendência

https://app.smarttbot.com/public/placar/capital-win-ontime
https://app.smarttbot.com/public/placar/capital-win-ontime


Número de Contratos

O número de contratos representa sua posição na entrada de 
um trade, ou seja, com quanto financeiramente você está 
operando. 

Esta estratégia foi pensada para ter um limite mais baixo de 
risco diário para cada contrato investido, por isso a quantidade 
recomendada para começar a operar é com 4 contratos.

Você pode dividir em mais de um robô, variando a exposição ao 
risco, deixando por exemplo 2 contratos no modo de entrada 
10:15 e 2 contratos no modo de entrada 10:30.

Sua conta na corretora precisa estar preparada para receber 
as ordens do robô, com garantia proporcional ao seu 
investimento. 

Veja aqui sobre os mini contratos e as margens necessárias.

Se você estiver com margens menores do que o necessário, 
podem haver cancelamento de ordens e de posições, 
dependendo da política de cada corretora. Procure seu 
assessor para se certificar que sua conta na corretora está de 
acordo com o tamanho da sua posição de investimento.

https://www.educa.capital/blog/o-que-sao-futuros-mini-contratos-e-margem-de-garantia


Limites de Saída

O objetivo da estratégia é encontrar a tendência, 
utilizando reversões para mudar o sentido até o limite 
diário de perda.

No placar de setups, você vai encontrar opções com 
stops gain e loss também configurados. 

A configuração padrão não traz um limite de ganho, 
justamente para utilizar a própria tendência como 
limite para a operação. Isso torna possíveis ganhos 
expressivos em dias de grande tendência e direção.

Quando a tendência der sinais de reversão, o robô sai e 
se o saldo for positivo encerra as operações do dia. Se o 
saldo for negativo, mas ainda menor que o limite diário 
de perda, o robô mantém a operação buscando reverter 
o prejuízo do trade anterior e alcançar o gain.



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 OnTime

Sempre que precisar, envie sua mensagem por e-mail 
contato@educa.capital 

ou Whatsapp
48 99943-2282

Contato • educa.capital

O conteúdo desse ebook é educacional. A 
parametrização e ativação do robô é de total 
responsabilidade do cliente.  A 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 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-win-ontime
https://wa.me/554899432282?text=Ol%C3%A1%2C%20quero%20saber%20mais%20sobre%20as%20estrat%C3%A9gias%20automatizadas%20da%20educa.capital

