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PRIMEIROS  PASSOS 

Como iniciar o investimento com robôs 

  
Prezado investidor. 

O objetivo deste documento é o de orientá-lo sobre as etapas necessárias para 
que você possa iniciar o seu investimento com robôs investidores. O processo não 
é complexo, porém envolve algumas etapas em três empresas distintas sendo: 

ETAPA EMPRESA DESCRIÇÃO 

1 
 

 
TER UMA CONTA EM UMA CORRETORA: 
 
o Para operar na bolsa você precisa ter 

uma conta em uma das corretoras 
homologadas pela SmarttBot. 

o É na corretora que o seu capital fica 
depositado e somente você pode 
efetuar depósitos ou resgates 
de/para o seu banco. 

o A abertura desta conta na corretora 
não tem custo e pode ser realizada 
via internet no site da corretora. 

o Transfira o capital que deseja, do seu 
banco para a sua corretora. 
 

2  

 
TER UMA CONTA NA SmarttBot: 
 
o A empresa SmarttBot é a 

responsável por toda a 
infraestrutura tecnológica 
(plataforma) para que os robôs 
operem. 

o Os nossos robôs estão instalados 
nesta plataforma e de lá eles se 
conectam a sua conta na corretora e 
fazem as operações na bolsa. 

o Existem vários planos de assinatura 
na SmarttBot e a escolha de qual o 
mais indicado para você depende de 
alguns fatores, sendo: 

 Capital a ser movimentado; 
 Quantidade de robôs em 

execução simultânea; 
 Quantidade de contratos a ser 

movimentado no caso de 
operações com contratos 
futuros. 

o Existe a conta FREE que lhe permite 
testar tudo sem qualquer 
investimento ou custo . 

 

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_571&id=571
http://www.topbot.com.br
https://app2.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_305&id=305
http://www.smarttbot.com/
https://smarttbot.com/planos/
http://www.smarttbot.com
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ASSINAR UMA DAS ESTRATÉGIAS  DA 
TopBot: 
 
o Uma vez concluídas as etapas 1 e 2, 

você fará a assinatura de uma ou 
mais estratégias da TopBot. Com o 
passar do tempo, mais estratégias 
são desenvolvidas e disponibilizadas 
aos investidores. Clique aqui para 
conhecer as estratégias disponíveis. 

o No momento da atualização deste 
guia, a TopBot tem a sua disposição 
duas estratégias, sendo: 

 

 
 
o Clique nas imagens acima para 

conhecer cada estratégia. 
o Em seguida faça o seu cadastro em 

nosso site www.topbot.com.br e 
entre para um dos grupos de 
discussão no Telegram (acesse em 
nosso site a opção 
www.topbot.com.br/telegram). 

o Acesse os placares das estratégias, 
neles você verá todos os robôs e 
seus resultados, podendo inclusive 
copiar um robô já pronto para uso 
em sua conta na SmarttBot. 

o Assista os vídeos no canal da TopBot 
no YouTube. 

o Crie o seu 1º robô em modo 
simulado pessimista ou real, 
copiando SEMPRE um dos robôs 
disponíveis no placar de cada 
estratégia. 

o Ajuste o seu robô para a quantidade 
de contratos que você irá operar. 

o Caso você não tenha experiência 
com parte dos temas aqui 
abordados ou tenha alguma 
dificuldade em executar alguma 
etapa, entre em contato conosco 
pelo chat nos grupos Telegram ou 
por e-mail para o devido 
esclarecimento. 

o Para assinar a estratégia, clique nos 
ícones no rodapé deste documento. 

  

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_571&id=571
http://www.topbot.com.br
https://app2.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_305&id=305
https://www.topbot.com.br/setups
http://www.topbot.com.br/
http://www.topbot.com.br/telegram
https://www.topbot.com.br/resultados
https://www.youtube.com/c/TopBotRob%C3%B4sdeInvestimento
https://www.youtube.com/c/TopBotRob%C3%B4sdeInvestimento
https://www.topbot.com.br/resultados
http://www.topbot.com.br
https://www.topbot.com.br/orion1-0
https://www.topbot.com.br/lynx
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Mas antes de você iniciar neste universo dos investimentos automatizados, é 
muito importante que saiba previamente de algumas informações relevantes. 

1. Posso operar somente em conta simulada para conhecer a SmarttBot e o 
robô da TopBot ? 

 
 SIM. Basta abrir uma conta FREE (grátis) na SmarttBot na qual lhe dá 

direito a operar com um robô em modo simulado. 
 

 Após abrir esta conta, preencha o formulário de solicitação (clique aqui) 
Você pode solicitar o período de testes de uma ou mais estratégias. Leia 
o e-book da estratégia que você usará, entre para o(s) grupo(s) de 
discussão no Telegram. 

 
2. Quais são os custos que terei ? 

 
 Corretora: as corretoras cobram as taxas de corretagem e estas variam de 

corretora para corretora mais o ISS, além disso, a B3 (bolsa de valores) 
cobra os emolumentos. Tudo vem detalhado em um relatório chamado 
de nota de corretagem que é enviado por e-mail a você em D+1 quando 
houver operações realizadas pelo robô. 
 

 SmarttBot: assinatura mensal de um dos planos disponíveis. O plano de 
partida é o LITE que custa à partir de R$ 99,00 ao mês (ref. a 
fevereiro/2020). Consulte no site da SmarttBot os planos e valores 
atualizados e disponíveis. 
 

 TopBot: assinatura mensal da(s) estratégia(s) escolhida(s). 
 
 Imposto de Renda: a Receita Federal aplica uma alíquota de 20% sobre as 

operações de Day-trade ou 15% nas demais operações. O recolhimento 
dos impostos e de responsabilidade do cliente e devem ser apurados e 
pagos até o último dia do mês subsequente ao das operações efetuadas. 
Caso você não tenha tempo de fazer este trabalho, existem empresas 
especializadas na internet que fazem este trabalho e lhe entregam a 
DARF preenchida, cabendo a você o pagamento do imposto. 

 
3. Qual é o valor mínimo para eu começar a operar ? 

 
 Recomendamos operar com um mínimo de R$ 1.000,00 para cada mini 

contrato de dólar ou mini índice.  

  

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_571&id=571
http://www.topbot.com.br
https://app2.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_305&id=305
https://www.topbot.com.br/solicitar-demo
https://www.topbot.com.br/download
https://www.topbot.com.br/telegram
https://www.topbot.com.br/telegram
https://smarttbot.com/planos/


 
 
 
 

  
4 

 

 

 
PRIMEIROS  PASSOS 

Como iniciar o investimento com robôs 

  
4. Mas começando com este valor mínimo e tendo os custos apontados eu 

terei lucro ao final do mês ? 
 

 Depende de vários fatores. Veja na planilha localizada em nosso site uma 
simulação com os diversos valores de capital com base em uma 
lucratividade mensal bruta. Baixe a planilha neste endereço  
http://bit.ly/2J47DzP ou acesse o nosso site e entre em DIVEROS → 
DOWNLOAD → “Capital a Investir X Custos X Lucro” e/ou assista a este 
vídeo explicativo.  

  
 

5. Afinal, onde ficará o meu dinheiro investido (capital) ? 
 

 Em sua conta na sua corretora. Somente você é quem pode efetuar 
depósitos ou retiradas desta conta e originada ou destinada de/para sua 
conta corrente cadastrada na corretora. 
 

6. Como faço o pagamento das assinaturas da SmarttBot e TopBot ? 
 

 Todos os pagamentos das assinaturas são processados pela SmarttBot 
usando o seu cartão de crédito cadastrado. 
 

7. Quem administra os robôs (criar, parar, iniciar, relatórios, etc.) ? 
 

 Você é o detentor destas ações. Portanto, cabe a você executar as tarefas 
básicas de operação. Tudo pode ser feito via internet (painel WEB) via 
computador ou smartphone. 
 

8. Não tenho tempo disponível para fazer a gestão dos robôs, e agora ? 
 

 Entre em contato conosco, pois podemos indicar alternativas, com robôs 
que operam bem sem uma supervisão regular ou mesmo acompanhar o 
mercado, afinal você deseja ter o robô trabalhando por você.. Mas 
sempre é importante você ficar por dentro das notícias e novidades, por 
isso recomendamos fortemente que você se inscreva em nossos grupos 
de discussão no Telegram. Clique aqui. 
 

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_571&id=571
http://www.topbot.com.br
https://app2.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_305&id=305
http://bit.ly/2J47DzP
https://www.topbot.com.br/telegram
https://youtu.be/wbkbXJPvpw0
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9. Quais são os riscos aos quais eu estou exposto ? 

 
 Os robôs fazem operações em mercado de renda variável em ativos 

chamados de mini dólar e mini índice. O controle dos riscos deve ser 
gerenciado por você. Procure o seu assessor de investimentos para a 
definição da sua exposição ao mercado. Não opere sem ter total noção 
dos riscos envolvidos. Não altere as configurações do seu robôs sem 
saber exatamente o que está fazendo. Consulte antes a TopBot, estamos 
aqui para auxiliá-lo.  
 

10. Existe uma página com perguntas e respostas ? 
 

 Sim. Clique aqui para acessar a nossa FAQ. 
 

11. Contratei ou solicitei a versão DEMO, e agora ? Qual configuração eu uso ? 
 

 Cada estratégia da TopBot, tem um PLACAR com todos os robôs pré-
configurados e pronto para uso imediato.  

 Você precisa somente copiar os parâmetros de um desses robôs que 
estão no placar, ou seja, com poucos cliques do mouse você terá o robô 
copiado para a sua conta.  

 Porém, atenção ! Os robôs existentes no placar estão configurados para 
operar com uma determinada quantidade de contratos e pode ser que 
você queira ou precise ajustar tal quantidade para o seu perfil em função 
do capital disponível. Neste caso, qualquer alteração na quantidade de 
contratos do robô e SE HOUVER valores em R$ habilitados na 
configuração, você terá que ajustar tais valores. Mas isso é muito simples 
de ser feito. Leia na FAQ como fazer isso. 

 

DISCLAIMER 

O conteúdo apresentado neste documento não se trata de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e 

exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. 

 Não recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho de qualquer sistema ou tecnologia. 

 

O investidor deve consultar seu próprio assessor ou conselheiro jurídico, tributário, regulatório, técnico, de negócios, de investimentos, 

financeiro e contábil, na medida em que julgar necessário, para assessoria na escolha e definição de softwares, plataformas, robôs, 

algoritmos, estratégias e setups. 

https://app.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_571&id=571
http://www.topbot.com.br
https://app2.smarttbot.com/private/checkout?code=marketplace_strategy_305&id=305
https://www.topbot.com.br/faq
https://www.topbot.com.br/resultados
https://www.topbot.com.br/faq

