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CAPITAL SCALPER é para operar no mini índice, com 
trades curtos, buscando um alto índice de acertos e um 
risco diário de aproximadamente 200 pontos.

É necessário suporte à risco compatível
para operar em conta real. Caso contrário, não é 

recomendado investir com esta estratégia. 
O risco é de 100% do capital

O objetivo da estratégia é buscar 2 gains de 55 pontos, 
com entradas em momentos de mudança de tendência, 
para garantir liquidez e uma saída rápida.

A estratégia irá operar com stop loss de 150 pontos. O 
limite diário de perda deve sempre ser utilizado para 
que haja uma correta gestão de riscos.

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

Por se tratar de uma estratégia de gains curtos, os 
ambientes simulados e backtests não conseguirão 
reproduzir o funcionamento da estratégia. Assim, 
apenas resultados em conta real poderão ser 
acompanhados pelo link abaixo:

Robô em conta real

A Estratégia

https://app.smarttbot.com/private/robos/1367605/sumario


Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de 
resultado no futuro.

Resultados

Todo o histórico construído para este robô é em conta 
real. Por se tratar de uma estratégia de gains curtos, 
não é viável executar em ambiente simulado ou back 
tests. Apenas com a verdadeira pressão do book no 
momento do disparo da ordem é que os resultados 
podem ser avaliados.

Mesmo tentando entradas e saídas em momentos de 
grande volume e liquidez, justamente pela 
disponibilidade no book, haverão resultados diferentes 
deste robô, mesmo que em ambiente real e na mesma 
corretora. 

Isto pode mudar os resultado diários, então é 
fato conhecido que haverão resultados diferentes 

no final do dia entre os investidores.

Acompanhe o robô ao vivo em conta real

https://app.smarttbot.com/private/robos/1367605/sumario


O robô já vem pronto para ser utilizado, você 
escolhe o número de contratos e o limite diário de 
perda para salvar e dar play.

Muita atenção ao limite diário de perda, você 
precisa ter perfil compatível para investir.

CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ: 

- Capital inicial: R$ 1.000,00 por
contrato;

- Stop gain: 55 pontos;
- Stop loss: 150 pontos;

- Número de trades: Parar se depois de 2
trades o saldo for  
positivo.

- Loss diário sugerido: R$ 40,00 por contrato
- Ganho máximo diário:     Desligado

Parametrização



Número de Contratos

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

Para manter a chance de liquidez a todos os 
investidores nas ordens enviadas, nesta primeira 
versão, o número de contratos é de no máximo 10 

contratos.

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

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 buscar 
aproximadamente 110 pontos com 2 trades. 

Porém haverão os dias em que algum trade será 
negativo, então para evitar que o robô fique exposto ou 
faça um número muito grande de trades, o robô vai 
parar de operar, caso o saldo do dia seja positivo, após 
2 trades ou mais.

O limite recomendado de perda máxima diária 
para esta estratégia é de R$ 40,00 por contrato

Caso o saldo permaneça negativo depois do segundo 
trade, o robô continuará fazendo operações até bater no 
limite diário de perda ou ter o saldo positivo.

Muita atenção ao limite diário de perda, você 
precisa ter perfil compatível para investir.



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 Scalper

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

ou Whatsapp 48 99943-2282

Contato • educa.capital

DISCLAIMER
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-scalper
https://wa.me/554899432282?text=Ol%C3%A1%2C%20estou%20lento%20o%20ebook%20da%20Capital%20Scalper%20da%20educa.capital

