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O conteúdo apresentado neste ebook 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. 

DISCLAIMER 
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O robô Orion Discovery WDO Trend é uma estratégia para operação de mini 
contratos de dólar (WDO). O algoritmo deste robô foi inteiramente reescrito, 
porém continua a ser uma estratégia seguidora de tendência de curtíssimo prazo 
tomando por referência a formação dos pivôs de alta ou baixa. 

Com base nos indicadores utilizados, quando houver a confirmação do pivô de 
baixa o robô abrirá um trade na posição vendida e na confirmação do pivô de alta 
um trade na posição comprada. Uma das virtudes da estratégia é a proteção do 
capital nas ocorrências de loss, pois os gatilhos de saída são três: máximo de 
pontos de perda por trade, pelos indicadores técnicos de saída e finalmente pelo 
número máximo de perdas sofridas ao longo do dia. 

O alvo de ganho médio em pontos versus as perdas médias traz ao investidor uma 
excelente relação de retorno X risco (R:R). Simplicidade na ativação, configuração e 
uso, pois, foi projetado para todos os públicos não exigindo nenhum 
conhecimento técnico prévio. 

OPERE  DE  FORMA  AUTOMATIZADA 
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Além da configuração recomendada da estratégia, disponível para download em 
nosso site www.topbot.com.br/estrategias-recomendas , é possível ajustar: 

 O sentido das operações (comprado, vendido ou comprado e vendido). 

 Permite habilitar o uso da técnica de Martingale (Dobrar a posição). 

 O valor do stop loss. 

 O valor do stop gain. 

 O valor do stop móvel de ganho (trailing stop). 

 O valor e quantidade de contratos da realização parcial. 

 Os parâmetros de gestão de risco (stop diário de perda / ganho, controle do 

número de trades positivos/negativos a executar). 

 Módulo de Day Trade:  horários inicial e final para abrir posições e horário final 

para zerar a carteira.  

PARAMETRIZAÇÃO  FLEXÍVEL 

http://www.topbot.com.br/estrategias-recomendas
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 O robô fica hospedado na plataforma da SmarttBot que opera totalmente em 

nuvem. Você não precisa deixar o seu computador ligado para que o robô 
opere. 

 Administre o robô via painel WEB (navegador) de forma simples e rápida. 

 Tenha total controle e acesso via computador, tablet ou smartphone. 

 Relatórios e gráfico de todas as operações executadas. 

 

  

PLATAFORMA  E  RECURSOS 

http://www.smarttbot.com/
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Clique no 

Gráfico para  

vê-lo 

atualizado. 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA 

Assine a estratégia  

Orion Discovery 
WDO Trend 

CLIQUE AQUI 

https://app.smarttbot.com/estrategias/loja


Robô Orion Discovery WDO Trend 

 

  
7 

 

 

 

 

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA 
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Para que a estratégia seja executada em conta real é necessária à alocação de 
garantias em sua corretora. O valor da garantia varia em cada corretora e 
depende do número de contratos de mini dólar operado em cada robô.  

 

Entretanto a garantia recomendada da estratégia é outra, ou seja, não considere 
somente a garantia da corretora, considere as garantias descritas nas tabelas a 
seguir. Este será o valor que você deverá ter em conta na corretora para operar 
com uma margem de segurança. 

 

Além de garantias na corretora, é necessário que o seu plano na SmarttBot 
permita operar com a quantidade definida na exposição máxima. 

Conheça os planos da  

Dados e resultados obtidos em modo simulado no período de 03/09/2018 a 17/01/2019 

 

GARANTIAS MÍNIMAS E RECOMENDADAS 

https://smarttbot.com/planos/
https://smarttbot.com/planos/
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Exemplo com garantia recomendada de R$ 1.000,00 por mini contrato de dólar (WDO) 

Mini contratos WDO – SEM MARTINGALE 

Quantidade 
Inicial 

Exposição 
Máxima 

Garantia 
Recomendada 

1 Contrato 1 Contrato R$ 1.000,00 

2 Contratos 2 Contratos R$ 2.000,00 

3 Contratos 3 Contratos R$ 3.000,00 

4 Contratos 4 Contratos R$ 4.000,00 

5 Contratos 5 Contratos R$ 5.000,00 

  Se você está iniciando agora a operação com robô, comece devagar, com 1 ou 2 contratos no máximo. 

GARANTIAS  RECOMENDADAS 
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Exemplo com garantia recomendada de R$ 2.000,00 para operar 1 mini contrato de dólar (WDO) 

Mini contratos WDO – COM 1º MARTINGALE 

Quantidade 
Inicial 

Exposição 
Máxima 

Garantia 
Recomendada 

1 Contrato 2 Contratos R$  2.000,00 

2 Contratos 4 Contratos R$  4.000,00 

3 Contratos 6 Contratos R$  6.000,00 

4 Contratos 8 Contratos R$  8.000,00 

5 Contratos 10 Contratos R$ 10.000,00 

  Se você não sabe o que é Martingale, não use este método. Entenda primeiro os riscos envolvidos. 

GARANTIAS  RECOMENDADAS 
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Exemplo com garantia recomendada de R$ 4.000,00 para operar 1 mini contrato de dólar (WDO) 

Mini contratos WDO – COM 2º MARTINGALE 

Quantidade 
Inicial 

Exposição 
Máxima 

Garantia 
Recomendada 

1 Contrato 4 Contratos R$   4.000,00 

2 Contratos 8 Contratos R$  8.000,00 

3 Contratos 12 Contratos R$ 12.000,00 

4 Contratos 16 Contratos R$ 16.000,00 

5 Contratos 20 Contratos R$ 20.000,00 

  Se você não sabe o que é Martingale, não use este método. Entenda primeiro os riscos envolvidos. 

GARANTIAS MÍNIMAS E RECOMENDADAS 
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Exemplo com garantia recomendada de R$8.000,00 para operar 1 mini contrato de dólar (WDO) 

Mini contratos WDO – COM 3º MARTINGALE 

Quantidade 
Inicial 

Exposição 
Máxima 

Garantia 
Recomendada 

1 Contrato 8 Contratos R$  8.000,00 

2 Contratos 16 Contratos R$ 16.000,00 

3 Contratos 24 Contratos R$ 24.000,00 

4 Contratos 32 Contratos R$ 32.000,00 

5 Contratos 40 Contratos R$ 40.000,00 

  Se você não sabe o que é Martingale, não use este método. Entenda primeiro os riscos envolvidos. 

GARANTIAS MÍNIMAS E RECOMENDADAS 
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ATENDIMENTO | SUPORTE | RECURSOS 

 Atendimento personalizado. 
 

 Na TopBot você fala diretamente com 
o desenvolvedor das estratégias e 
robôs. 
 

 LIVE do gráfico com os indicadores. 
 

 Setups prontos para uso. 
 

 Grupo de discussão no Telegram. 
 

 Apoio na configuração inicial. 
 

 Compromisso, ética e transparência. 
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CONTATO 

www.smarttbot.com 

contato@smarttbot.com 

São Paulo (11) 4118-0492 

Belo Horizonte (31) 2573-0048 

www.topbot.com.br 

contato@topbot.com.br 

(11) 2626-7910 

Participe do nosso grupo no  

 

http://www.topbot.com.br
http://www.smarttbot.com
https://www.topbot.com.br/telegram

