
Estratégias automatizadas para você investir 

com consistência no mercado financeiro!



‘’O número de investidores pessoas físicas ativos chegou a 1,5 milhão em outubro 

do ano de 2019 – um aumento de 95% em relação ao final de 2018.’’

B3 – Bolsa de valores oficial do Brasil

A maior parte dessas pessoas não possuem experiência e acabam 

perdendo muito dinheiro no mercado financeiro. Por isso, em parceria com a 

Smarttbot, desenvolvemos estratégias para auxiliar na sua jornada de investimentos.

A SmarttBot é uma empresa de tecnologia especializada em investimento                                                    

automatizado na Bolsa de Valores.



Você já tentou nadar contra a corrente de um rio? 

Com certeza, você deve ter percebido como é difícil e 

cansativo, da mesma forma, operações contra a 

tendência do mercado são arriscadas e possuem um 

alto grau de risco. Por isso, operamos no conceito de 

Trend Following.

Conceitos



O que é Trend Following?

Explicando de forma simples, a tradução do inglês significa “acompanhamento de 

tendências.”

Trend Following não é uma metodologia de operação, mas uma “filosofia”, por isso 

existem diversas táticas e estratégias no mercado que podem se enquadrar.

Conceitos



É importante que você entenda outros conceitos básicos do mercado financeiro.

o Day trade é a Formula 1 do mercado financeiro. 

o A chave para a consistência é ter um bom gerenciamento de risco.

o Entrar todos os dias no mercado aumenta a exposição e o risco da operação.

No placar você pode acompanhar as estratégias e escolher quais combinam com seu 

gerenciamento de risco.

Conceitos

Nosso objetivo é oferecer estratégias consistentes no mercado financeiro



Normalmente não olhamos apenas o que 
está acontecendo naquele dia, mas sim o 

movimento do preço no dia anterior, 

semana ou mês. 

Por isso, nossas operações são mais 

assertivas e tem uma taxa de lucro muito 

superior a outras estratégias do mercado.

O backtest da figura é de 1 ano (Abril/2020 á Abril/2021)

Conceitos

Ex.: Vostok - WDO



No placar, podemos acompanhar todas as opções de estratégias.

Os setups já são pré-configurados e você pode operar várias setups ou apenas um.

O gerenciamento de risco é individual, mas nossas estratégias possuem perdas 

curtas e ganhos longos auxiliando nas tomadas de decisões.

As estratégias utilizam indicadores para definir o nível de oscilação, a direção e a 

força da tendência, caso haja probabilidade de lucro na operação, será enviada 

uma ordem automática de compra ou venda.

Operações



Você não precisa estar na frente do computador 

analisando e definindo tendências no mercado, 

as estratégias são automatizadas e irão realizar 
as operações por você.

Os robôs operam em nuvem, então você não 

precisa estar com o computador ligado e você 
pode acompanhar as operações a qualquer 

momento com o seu celular.

Operações



A tela de operações foi pensada para quem tem pouca experiência no mercado 

financeiro, basta criar o robô e aperta no botão executar. 

Para os clientes que possuem mais experiência, foi adicionado um indicador de 
Stop ATR para auxiliar no Gerenciamento do Stop, cada robô já vem com os 

parâmetros recomendados.

Operações



Operações
A estratégia possui diversas opções de critérios para saída como Stop fixo ou móvel, 

realização de parcial e outros. As operações também possuem critérios de horário 

para cada robô.

Cada robô já vem como seus parâmetros recomendados, por isso, caso não tenha 

experiência, basta copiar o robô do placar e clicar em executar!

Executar



Estratégias automatizadas para você investir 

com consistência no mercado financeiro!

Acesse aqui nosso 

Placar da Estratégia

https://app.smarttbot.com/public/placar/Placar-North-Trading

