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Disclaimer 

 
O conteúdo apresentado nesse manual 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 na área de robôs ou investimentos. Os robôs e sistemas 
aqui relacionados não são geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta é especializada 
exclusivamente no desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e não atua como 
prestadora de informações e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociação para 
o sistema de distribuição de valores mobiliários. A Trajecta se exime de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuízos 
decorrentes de operações realizadas com base nas informações de seus softwares e/ou robôs, 
notadamente relacionadas à decisão de investimento e ajustes de estratégias feitas pelo 
cliente. O investidor deve consultar seu próprio assessor ou advisor 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. 
 

  



Sobre a Trajecta – robôs e inovação 

 
Pioneira no Brasil no segmento de tecnologia para finanças quantitativas e no 
desenvolvimento e construção de Robôs Investidores, Robôs Traders e Automated Trading 
Systems, comercializa desde o ano de 2003 diversos sistemas inovadores de investimento 
quantitativo automatizado para os mais variados mercados internacionais e oferece as mais 
variadas soluções na área.  
 
Foi a primeira empresa nacional a atuar com fornecimento de trading signals para social 
trading e no mercado global de robôs traders.  
 
Está presente com destaque nos principais mercados na área,  exportando tecnologia 
totalmente brasileira para investidores nos mais variados países.  
 
A Trajecta também participa ativamente de competições de traders e marketplaces 
internacionais desde 2007, como estratégia de prova de conceito e melhoria contínua de seus 
algoritmos e tecnologias. Sua plataforma Trajecta Labs é líder no mercado de venda de sinais 
de trading da plataforma MetaTrader 5. É a empresa brasileira melhor posicionada no ranking 
da plataforma MQL5.com, principal sistema de social trading no segmento. 
 
Em agosto de 2013 a Trajecta lançou o primeiro robô brasileiro para o mercado BM&Fbovespa, 
baseado na plataforma MetaTrader 5. 
 
A tecnologia da Trajecta para operação com robôs no Brasil e mercado internacional conta 
com a experiência de operação de milhares de usuários desde sua criação em 2003, tanto em 
conta demonstração como conta real. 
 
 

  



1) Apresentação do Trajecta Labs 

 
 
O Trajecta Labs 2016 é formado por um conjunto de robôs para a plataforma MetaTrader 5, 
que operam de forma 100% automática na BM&FBovespa ou Forex, eliminando totalmente a 
emoção na escolha de uma carteira de investimentos para diversos mercados. 
 
Todos os robôs podem ser contratados através da assinatura de um único pacote, denominado 
Trajecta Passaporte, através do link https://f2link.f2b.com.br/trajecta_passaporte_mensal, em 
diversos planos conforme os mais variados perfis de experiência do algotrader com robôs e 
mercado. 
 
Planos do Trajecta Passaporte 

 

• Plano Piloto – plano de testes piloto e estudos de método e tecnologia Trajecta 
 

• Plano Trader – plano focado em traders e baixo volume de contratos 
 

• Plano Investidor – plano focado em investidores que necessitam de maior limite diário 
para operar também no mercado a vista 

 

• Plano Master – plano focado em traders/investidores profissionais com aplicação da 
tecnologia da Trajecta em projetos de robôs e laboratórios dedicados 
 

• Plano Gestor – plano sem limites exclusivo para Gestores e Pessoa Jurídica com 

aplicação da tecnologia da Trajecta em projetos de robôs e laboratórios dedicados 

 
 
>> Atenção: os limites de Ganho/Perda diário dos planos, descritos na contratação, são 
calculados em Reais, para contas BM&FBovespa, e em Dólares, para contas Forex. Os limites 
são apenas uma referência de valores de operação máxima, não devendo serem utilizados 
como limite de risco, que é definido pela corretora para cada conta. Os ganhos/perdas dos 
robôs não são precisos,  pois dependem das estratégias e dos momentos de mercado, 
podendo sofrer interferências de escorregamento de preços, e poderão eventualmente serem 
superiores ou inferiores aos especificados para o plano escolhido. Recomenda-se aplicar uma 
margem de erro para mais e para menos antes da escolha do plano e execução real dos robôs. 
 
  



 
Parâmetros Personalizados de Gestão  
 
A partir do Plano Trader são disponibilizados ao algotrader robôs com Parâmetros 
Personalizados de Gestão, que permitem o uso de opções de ajuste mais avançadas das 
estratégias e redes neurais artificiais após o período de Plano Piloto e maior conhecimento do 
produto. 
 
>> Atenção: ao habilitar os Parâmetros Personalizados de Gestão o algotrader estará 
desabilitando diversos ajustes automáticos do robô, feitos internamente pelos algoritmos, o 
que poderá implicar em perda de performance e/ou aumento das chances de sobreajuste, 
caso sejam feitos de forma incorreta ou em combinação com amostras de otimização com 
menor diversidade. 
 
Relação de Robôs com Parâmetros Personalizados de Gestão (Geração 1) 
 
- Trajecta Big 
- Trajecta Cubo 
 

Descrição dos Parâmetros Personalizados de Gestão (Geração 1) 

 

 

 

 

  



Os parâmetros personalizados que podem ser ajustados são: 

• Habilita Parâmetros Personalizados de Gestão: se ‘true’ irá permitir o ajuste pelo 

usuário dos parâmetros  

• Hora Mínima: horário mínimo de operação no Intraday (o minuto será selecionado de 

forma automática pelo robô). 

• Hora Máxima: horário máximo de operação no Intraday (o minuto será selecionado de 

forma automática pelo robô). 

• StopLoss: o ajuste do StopLoss (S/L) é sempre com valores positivos e seguindo as 

seguintes regras: 

 

� 0 (zero):  não utiliza o S/L do parâmetro de gestão personalizado (usa o S/L 

automático da versão padrão 

BM&F (WIN, WDO, IND e DOL): em pontos do índice (por exemplo de 0 a 1000 

em passos de 10) 

Bovespa (a vista, ex: PETR4): em R$ (por exemplo de 0 a 2 em passos de 0,01 

ou 1 centavo) 

Forex (EUR/USD, etc): em pontos/pips (por exemplo de 0 a 10000 em passos 

de 10) 

 

• Ganho Máximo em 24 horas: ganho máximo programado em Setup, dentro do limite 

de ganho máximo do plano contratado. 

• Perda Máxima em 24 horas: perda máxima programada em Setup, dentro do limite de 

perda máxima do plano contratado. 

>> Atenção: os limites de Ganho/Perda diário do Setup são calculados em Reais, para 
contas BM&FBovespa, e em Dólares, para contas Forex. Os limites são apenas uma 
referência de valores de operação máxima, não devendo serem utilizados como limite de 
risco, que é definido pela corretora para cada conta. Os ganhos/perdas dos robôs não são 
precisos,  pois dependem das estratégias e dos momentos de mercado, podendo sofrer 
interferências de escorregamento de preços, e poderão eventualmente serem superiores 
ou inferiores aos especificados para o plano escolhido. Recomenda-se aplicar uma margem 
de erro para mais e para menos antes da escolha do plano e execução real dos robôs. 
 

  



A ideia de disponibilizar em um único pacote o acesso a todos robôs, no Trajecta Passaporte, 
assim como dos Parâmetros Personalizados de Gestão, é permitir que o algotrader possa 
testar todos os robôs e escolher quais os mais alinhados com seu perfil operacional. 
 

Outros avisos relevantes 
 

• É possível operar com mais de um robô da Trajecta ao mesmo tempo, inclusive na 
mesma plataforma, desde que em ativos diferentes. 
 

• Os robôs do Trajecta Labs não devem ser utilizados em conjunto com outros robôs de 
outros fornecedores em uma mesma conta do cliente, uma vez que pode ser 
comprometida a qualidade das estratégias e os sistemas de proteção contra falhas e 
erros sistêmicos. 

  



O diagrama abaixo exibe a arquitetura de Inteligência Artificial da Trajecta, utilizando uma 
estrutura de montagem de blocos, e em constante evolução no Trajecta Passaporte. 
 

 
Todos os robôs são testados permanentemente nos laboratórios da Trajecta, visando a prova 
de conceito e descoberta de Setups, que são abertos e disponibilizados para os clientes do 
produto (ver link abaixo) através do sistema de sinais do portal MQL5.com, da empresa 
MetaQuotes, fabricante do MetaTrader. 
 
Setups Públicos do Trajecta Labs: https://www.mql5.com/pt/signals/author/figurelli 
 
Esse é o Manual Completo de todos robôs, com o objetivo principal de facilitar o 
entendimento para a criação de Setups e posta em marcha da operação automatizada. 
 
O Manual é dividido em conceitos e contexto geral para todos robôs, que são considerados 
aprendizados relaventes para visão completa do Trajecta Labs, e funcionalidades e 
comportamentos específicos, necessários para o entendimento detalhado de cada robô. 
 
Esse documento não substitui o treinamento remoto ou qualquer outra assessoria para 
utilização do produto, que poderá estar inclusa na licença ou ser contratada diretamente pelo 
cliente através da Consultoria Trajecta. 
 

  



Referência de conteúdo do Trajecta Passaporte 

 

• 0_Trajecta Passaporte - Histórico de Atualizações.txt - arquivo com histórico e últimas 

atualizações relevantes do Trajecta Labs 

• 1_Trajecta Passaporte - Biblioteca de Setups de Exemplo - arquivos .SET.zip - exemplos 

de setups para os robôs em testes no Trajecta Labs 

• 2_Trajecta Passaporte - Histórico de Documentação - arquivos .PDF.zip 

• 3_Robôs em Beta Test - arquivos .EX5.zip - Expert Advisors dos robôs em Beta Test 

(versões em teste ou reservadas) 

• 4_Robôs em Produção - arquivos .EX5.zip - Expert Advisors dos robôs em Produção 

(versões finais ou públicas) 

• 5_Ambiente e Programas Auxiliares - programas de montagem de ambiente e 

auxiliares para suporte remoto 

• Trajecta Labs 2016 - Passaporte - Manual Completo - Todos Robôs.pdf (esse manual) 

 

Dicas relevantes de instalação e operação dos robôs 

 

• Instalação a partir das pastas de arquivos (.ZIP) dos robôs: os arquivos executáveis 

(.EX5) devem ser copiados para a pasta MQL5\Experts\Advisors que deve ser acessada 

através da opção "Arquivo -> Abrir Pasta de Dados" no menu do MT5. Após copiar 

fechar e abrir novamente o MT5.  

• Verificação de versão do robô: se foi corretamente instalado, deve aparecer a versão 

correta na primeira linha da tela de parâmetros de entrada. 

• Liberação de contas MetaTrader 5 da licença: será feita automaticamente sempre que 

utilizares os robôs com suas contas demonstração e reais que forem comunicadas por 

e-mail para Trajecta. 

• Endereço de WebRequest para liberação de contas: inserir o endereço 

http://www.trajecta.com.br na opção Ferramentas > Opções > Expert Advisor e 

quadro 'WebRequest' de sua plataforma MetaTrader 5, conforme figura 1.1. 



Figura 1.1 – Configuração do endereço de WebRequest da Trajecta 

 

  



2) Principais características dos robôs do Trajecta Labs 

 
Abaixo fornecemos uma lista das principais características dos robôs pertencentes ao Trajecta 
Labs, que consideramos importante como conceitos para explorar em Setups para seu robô. 
 
 
- Qualidade de estratégias dos robôs da Trajecta  
- Escolha e operação 100% automatizada de carteiras 
- Simulação de Gestores Virtuais (Advisors Robôs) 
- Construção de carteiras para BM&FBovespa e Forex 
- Conceito de simplicidade para compor carteiras 
- Modelagem e teste rápido de carteiras dinâmicas 
- Gestores inteligentes com Redes Neurais Artificiais 
- Emulação de corretagem para seleção de carteiras 
- Engenharia reversa automática de estratégias 
- Modelagem de cenários e visão estratégica 
- Operação no Intradiário ou Swing 
- Sem necessidade de aluguel de ações 
- Acessível a qualquer trader discricionário 
- Fornecido com treinamento especializado 
 
Uma das principais características dos robôs da Trajecta é sua simplicidade de configuração 
externa (parâmetros de entrada), apesar de sua alta complexidade e competividade internas. 
 
Um exemplo típico desse paradoxo é o robô Trajecta Cubo, onde é possível gerar um Setup 
utilizando apenas a otimização e backtesting de um único parâmetro (Estratégia), como 
mostra a tela da figura 2.1. 
 

 
Figura 2.1 – Simples por fora, complexo e competitivo por dentro 

Além disso, a Trajecta fornece continuamente Setups prontos através do sistema de sinais do 

site MQL5.com, como mostra a figura 2.2. 

 



 

Figura 2.2 – Setup aberto para cópia em sinais no site MQL5.com 

No exemplo da figura 2.2 encontra-se o Setup com a estratégia -191730. 
 

O sistema de inversão de sinais 

 
O valor negativo de uma estratégia indica que o sinal de saída dela está operando de forma 
invertida, ou seja, buscando operações contrárias ao encontrado em backtesting. 
 
A inversão pode ser em um único parâmetro ou de toda a saída do robô ou Expert Advisor, 
como no robô Trajecta Advisor, exibido na figura 2.3. 
 

Figura 2.3 – Inversão de Sinal no Trajecta Advisor 

 



O sistema de inversão de sinais permite eliminar muitos dos erros referentes a mudanças de 
visão de futuro do mercado, presentes nos robôs da Trajecta, seguindo os conceitos da Escola 
da Visão. 
 
Através de uma tecnologia desenvolvida especificamente para isso, os robôs buscam 
performances complementares, quando testados sob condição de inversão ou não de sinais. 
 
Dessa forma, o algotrader pode testar um mesmo Setup em duas contas independentes, sendo 
que uma delas com ativação da inversão, para comparar a performance passada com a real no 
presente. 

 

Filtrando os resultados de backtesting em contas demonstração 

 
Um dos maiores problemas de qualquer robô está no fato de que a maioria dos backtestings 
realizados, assim como testes em conta demonstração, não performam como esperado. 
 
No Trajecta Neuro Robô, até a Geração 7, uma boa parte das perdas nesse sentido foram 
minimizadas através da eliminação do backtesting, com aprendizado em Carteira Virtual em 
conta real. 
 
Entretanto essa solução apresenta o incoveniente de ser complexa para ajustar, com robôs 
rodando em vários gráficos do MetaTrader 5, e de alto custo de infraestrutura, uma vez que é 
necessário ter uma quantidade mínima de robôs sob teste. 
 
Através da nova tecnologia de laboratórios da Trajecta, com teste de grande volume de 
Setups, em conjunto com o sistema de inversão de sinais, que permite filtrar grande parte dos 
problemas de backtesting e simulação em conta demonstração, foi possível obter uma 
evolução significativa nos produtos e seus resultados reais. 
 
Dessa forma, as novas gerações dos robôs foram integradas ao Trajecta Labs para permitir a 
obtenção mais rápida e precisa de Setups estáveis. 
 
Além disso, através da publicação de sinais e Setups abertos, os clientes podem copiar 
rapidamente as configurações para seus próprios robôs. 
 
 

  



2.1) Criando um Setup - Configuração 

 
Para todos robôs do Trajecta Passaporte é possível criar um Setup próprio, através de 
otimização por backtesting na própria plataforma MetaTrader 5, ou ainda utilizar um Setup 
disponibilizado pela Trajecta em seus blogs. 
 
Recomenda-se que a otimização seja feita em OHLC por 1 minuto, usando o instrumento 
financeiro PETR4 como base para o mercado BM&FBovespa e o EUR/USD como base para o 
mercado Forex. 
 
A tela da figura 2.1.1 mostra um exemplo de configuração para backtesting utilizado pela 
Trajecta para geração de Setups em seus laboratórios. 
 

Figura 2.1.1 – Exemplo de configuração para otimização 
 
>> Atenção: a periodicidade M5 não é obrigatória, uma vez que o próprio robô define esse 
parâmetro internamente, independentemente do valor ajustado pelo cliente. 
 
>> Atenção: é fundamental adota o critério de otimização Custom Max, como mostra exemplo 
da tela anterior, embutido nos próprios robôs, para utilização de todas funcionalidades de 
Inteligência Artificial do robô. 
 
O cliente deve ajustar a alavancagem, sendo que tipicamente, em nossos laboratórios, no 
mercado BM&FBovespa é utilizado o valor 1:1 e para o mercado Forex o valor 1:100. 
 

  



2.2) Criando um Setup - Parâmetros 

 
O ajuste de limites dos parâmetros é fundamental para a busca de um bom Setup. 
 
A Trajecta fornece vários Setups de exemplo para o mercado FX, mercado BMF e mercado 
Bovespa. 
 
O exemplo da figura 2.2.1 mostra parâmetros prontos para uma otimização em BMF: 
 

 
Figura 2.2.1 – Exemplo de configuração de faixa de valores de otimização 
 
A ideia principal dos robôs Trajecta está na simplicidade de ajuste, baseado em um sistema de 
codificação de parâmetros, como a estratégia no exemplo, em um único parâmetro. 
 
>> Atenção: valores negativos de estratégia no exemplo significam que o sinal será invertido, 
como acontece no Trajecta Advisor onde é possível escolher a inversão de sinais como uma 
opção ou parâmetro do robô. Dessa forma, recomenda-se que a inversão seja feita 
manualmente, com a simulação feita apenas em faixa positiva de valores, quando existe 
apenas um parâmetro para isso. 
 

  



Parâmetros típicos de ajuste do robô 

 
A lista de parâmetros abaixo são consideradas típicas dos robôs pertencentes ao Trajecta Labs, 
e é importante entender sua funcionalidade genérica. 
 
Estratégia e/ou Gene: pode ser um valor de -1.000.000 (um milhão negativo) à +1.000.000 
(um milhão positivo). A estratégia -123456 é a complementar à estratégia 123456, ou seja, 
com o sinal invertido. A ideia é fazer a otimização, como mostra o setup de exemplo, apenas 
na faixa positiva, deixando os valores negativos para serem forçados manualmente no 
momento da instalação do robô. 
 
Ativo: selecionar o ativo conforme o mercado. Por exemplo, para otimização em BM&F deve-
se escolher como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT), como mostra a figura 2.2.2.  
 
Atenção >> Os robôs realizam o o ajuste automático de ativo de série contínua, sendo que 
para isso basta selecionar o ativo de série contínua desejado, tanto para 
backtesting/otimização como para operação em conta demo/real. 
 
Para os demais mercados, basta selecionar diretamente o ativo, como Bovespa (figura 2.2.3) e 
Forex (figura 2.2.4). 
 

 
Figura 2.2.2 – Exemplo de seleção de ativo BM&F 
 



 

 
Figura 2.2.3 – Exemplo de seleção de ativo Bovespa (mercado a vista) 
 
 



 
Figura 2.2.4 – Exemplo de seleção de ativo Forex 
 
 
Volume: tamanho do lote de operação, idêntico ao encaminhado nas ordens de operação do 
robô. Como o volume é fixo, visando simplificação de configuração, a gestão financeira e de 
risco é feita através da opção de sentido da operação (BUY ou SELL) ou ainda a opção de ficar 
fora do mercado, totalizando três estados para cada ativo ou instrumento financeiro. 
 

  



2.3) Criando um Setup 

 
A otimização deve ser feita ordenando os resultados pela primeira coluna (Resultados), com o 
escore do Trajecta Cubo para o setup, como mostra 
 

Figura 2.3.1 – Seleção de resultados de otimização pela coluna Resultados
 
Recomenda-se sempre em um processo de otimização, principalmente com robôs utilizando 
inteligência artificial, aguardar até o final do processo, acompanhando a evolução, como no 
exemplo da figura 2.3.2. 
 

Figura 2.3.2 – Aguardando a evolução da otimização
 
>> Atenção: evite encerrar a otimização antes de seu final.
 
Os escores do robô variam entre 0 e 10.000, podendo excepcionalmente ultrapassar um pouco 
o valor de 10.000 no caso de cenários muito favoráveis para os algoritmos de Inteligência 
Artificial. 
 
>> Atenção: recomenda-se o escore mínimo de 5.000 pontos para certificação de qualidade 
dos algoritmos de otimização do robô.
 
>> Atenção: o sistema de escore de otimização é padronizado em todos robôs do Trajecta 
Labs. Robôs com lógicas mais avançadas, como o Neuro R
maiores escores de otimização que robôs com lógicas mais simples.
 

 

Criando um Setup - Otimização 

A otimização deve ser feita ordenando os resultados pela primeira coluna (Resultados), com o 
para o setup, como mostra a figura 2.3.1. 

Seleção de resultados de otimização pela coluna Resultados 

em um processo de otimização, principalmente com robôs utilizando 
inteligência artificial, aguardar até o final do processo, acompanhando a evolução, como no 

Aguardando a evolução da otimização 

ncerrar a otimização antes de seu final. 

Os escores do robô variam entre 0 e 10.000, podendo excepcionalmente ultrapassar um pouco 
o valor de 10.000 no caso de cenários muito favoráveis para os algoritmos de Inteligência 

se o escore mínimo de 5.000 pontos para certificação de qualidade 
dos algoritmos de otimização do robô. 

o sistema de escore de otimização é padronizado em todos robôs do Trajecta 
Labs. Robôs com lógicas mais avançadas, como o Neuro Robô, muito provavelmente irão obter 
maiores escores de otimização que robôs com lógicas mais simples. 

 

A otimização deve ser feita ordenando os resultados pela primeira coluna (Resultados), com o 

em um processo de otimização, principalmente com robôs utilizando 
inteligência artificial, aguardar até o final do processo, acompanhando a evolução, como no 

Os escores do robô variam entre 0 e 10.000, podendo excepcionalmente ultrapassar um pouco 
o valor de 10.000 no caso de cenários muito favoráveis para os algoritmos de Inteligência 

se o escore mínimo de 5.000 pontos para certificação de qualidade 

o sistema de escore de otimização é padronizado em todos robôs do Trajecta 
obô, muito provavelmente irão obter 



2.4) Instalação e Operação 

 
Após o processo de otimização, recomenda-se utilizar a primeira linha do Setup para 
identificação do ajuste feito, assim como salvar o arquivo exatamente nesse formato. 
 

Figura 2.4.1 – Descrição do Setup na primeira linha 
 
Quando for Salvar o Setup, que é fundamental para sua operacionalização, recomenda-se 
salvar com o mesmo nome da primeira linha, como mostra a figura 2.4.2. 
 



 

 
Figura 2.4.2 – Salvando o Setup com a descrição da primeira linha 

Esse processo facilita a localização e carregamento do Setup correto para operação, sendo que 

o próximo passo fica sendo simplesmente ativar a Negociação Automatizada, como mostra a 

figura 2.4.3. 

 



Figura 2.4.3 – Carregando o Setup correto para operação ativando a Negociação Automatizada 

  



2.4.1) Validação da Instalação do robô 

 
Após o processo de instalação do robô no gráfico, é importante fazer a conferência se não 
ocorreu nenhuma mensagem de erro nesse processo, seguindo os procedimentos abaixo. 
 

Atenção >> Sempre que instalar um robô da Trajecta ou que tiver algum problema 

operacional, abra a aba Experts na janela Caixa de Ferramentas e verifique as mensagens, 

conforme informações a seguir. 

Inicialmente, verifique as mensagens de instalação, da Etapa 1 a Etapa 5. Se estiver correta a 

inicialização, na Etapa 5 deverá aparecer OK e não deverá aparecer nenhuma mensagem de 

erro, tipicamente iniciando com hashtags (###) de alerta de Erro. 

 

Figura 2.4.1 – Verificação de mensagens de inicialização 

 

Se tudo estiver correto, aguarde um novo ciclo de análise de tendências, com novas 

mensagens de status do Setup e robô, como mostra o exemplo na figura 2.4.2. Esse ciclo não 

deve durar mais de 5 minutos, portanto se estiver no horário de pregão, se BM&Fbovespa, e 

entre 10:15h e 16:00h ele deverá ser constantemente exibido. No mercado Forex o mesmo 

intervalo é de 24 horas durante os dias de semana. 

 

Figura 2.4.2 –Verificação de processamento de tendência a cada novo ciclo 



3) A Escola da Visão e o Método Figurelli 

 
Antes de entrar em maiores detalhes de cada robô, é importante entendermos alguns 
conceitos da Escola da Visão de investimentos e do Método Figurelli, presentes em todos 
robôs. 
 
Pela Escola da Visão, a ideia principal é dividir a análise de tendência e aprendizado das redes 
neurais artificiais (RNA) dos robôs em três níveis: passado, presente e futuro. 
 
Na verdade a maior parte dos robôs que utilizam tecnologias de inteligência artificial falham 
por se espelhar quase que totalmente no passado. 
 
O nível passado é suportado e ajustado pelo backtesting, mas o presente, depende de 
treinamento de algoritmos reativos e de resiliência, como os modelos de price action, e o 
futuro do treinamento de algoritmos de modelagem de visão. 
 
Tanto para os modelos do presente como do passado, o backtesting serve apenas como uma 
referência polarizada, definida pelo Método Figurelli. 
 
A ideia do método é retirar ao máximo as decisões emocionais no ajuste e escolha de Setups. 
 
Para isso, no Trajecta Labs, foi criada a tecnologia e estrutura de busca de precisão de 
inversão, de forma a treinar com operações simuladas as reações do robô com modelos do 
presente e do futuro. 
 
Na prática, com essa estrutura, o algotrader terá duas decisões discricionárias apenas a tomar: 
 

• Escolher um Setup de sinal ou próprio, através de otimização, para validação 

• Escolher o Setup final de operação após validar em 2 contas demonstração, sendo uma 
com inversão de sinal 

 
Mesmo em robôs com lógica interna mais complexa, como o Neuro Robô, essas premissas de 
decisão são exatamante as mesmas de robôs com lógica mais simples, como o Trajecta Cubo. 
 
 

  



4) Principais características dos robôs do Trajecta Passaporte 

 
A seguir são apresentadas as principais características e funcionalidades de todos robôs do 
Trajecta Passaporte. 
 
Evidentemente o manual não irá esgotar o assunto, uma vez que os robôs estão em constante 
evolução, mas a ideia é passar as noções iniciais para entendimento de como cada tecnologia 
funciona e o que esperar dela. 
 
As dúvidas mais críticas também serão constantemente atualizadas no manual. 

  



4.1) Trajecta Advisor 

 
Assim como um gestor toma a decisão de construção de carteiras de ativos, o Trajecta Advisor 
busca fazer o mesmo simulando Advisor Robôs artificiais, com diferentes perfis, com 
otimização de carteira de até 5 ativos, como pode ser visto na figura 4.1.1. 
 

Figura 4.1.1 – Parâmetros de Otimização com o Trajecta Advisor 

Os modelos dos Advisors Robôs seguem três possíveis perfis, emulando o comportamento de 

gestores humanos: Conservador, Moderado e Agressivo. 

Apesar de operar com até cinco ativos simultâneos, formando uma carteira, o robô necessita 

de apenas um gráfico e instalação no MetaTrader 5. 

A vantagem dessa abordagem é justamente a simulação completa da carteira e da correlação 

dos ativos, buscando maior eficiência e menor risco operacional.  



Os parâmetros de entrada que devem ser ajustados são: 

• Custo por ordem: estimativa de custo total de cada ordem enviada pelo robô. Esse 

valor irá influenciar na escolha de estratégias pelos Advisor Robôs, conforme cada 

perfil. 

• Frequência de Operação:  determina os limites de Stop Loss e Take Profit (Stop Gain) 

do robô e intervalo mínimo de operações. 

o Scalper: pode atingir o intervalo mínimo de 1 ordem a cada 5 minutos 

o DayTrade: com intervalo mínimo de ordens variável, mas sempre dentro do 

mesmo dia. 

o Swing: permite posições serem encerradas em dias diferentes ao de abertura. 

o Position: permite posições de médio e longo prazo. 

• Advisor Robô (Perfil do Algoritmo Gestor): seleção de modelo de gestão, simulado na 

forma de um Advisor artificial (figura 4.1.2), seguindo um perfil de algoritmo gestor. 

• Estratégia (1 a 10.000): escolha de estratégia do Advisor Robô. 

• Modelo de Visão (1 a 1.000): escolha de modelo de visão de futuro do Advisor Robô. 

• Inversão de Sinal: opção de inversão de operações de saída do robô. 

• Ativo: seleção de ativo/carteria conforme o mercado. Para BM&F deve-se escolher 

como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT). 

• Volume: tamanho do lote de operação do Ativo, idêntico ao encaminhado nas ordens 

de operação do robô. 

Figura 4.1.2 – Opções de Advisor Robô e perfis do algoritmo gestor 

 

  



4.2) Trajecta Big 

 
O Trajecta Big é uma evolução de robô criada a partir de herança da arquitetura do Trajecta 
Box e de herança de opções específicas do Trajecta Advisor e Trajecta Neuro Scalper, com uma 
configuração que permite o ajuste dedicado de 10 estratégias concorrentes e/ou 
complementares ao mesmo tempo (figura 4.3.1.1) para um mesmo ativo. 
 
Para atingir esse objetivo, o Trajecta Big foi gerado com a herança de importantes evoluções 
do Trajecta Labs, como a capacidade de gestão do DNA da Estratégia, que consiste dos 
modelos evolucionários de análise das redes neurais artificiais (herdada do Trajecta Box) e 
validadas ao longo do tempo no Trajecta Labs, opção de ajuste de modos de frequência 
(herdada do Trajecta Advisor) e opção de busca de alvos mais curtos de StopLoss e TakeProfit 
(herdada do Trajecta Scalper). 
 
Dessa forma, sua principal característica e funcionalidade evolutiva é o potencial de operar 
com 10 estratégias concorrentes e/ou complementares ao mesmo tempo, o que aumenta 
muito o potencial de ajuste em condições adversas, com maior resiliência de rebaixamentos 
(drawdowns) na curva de capital mesmo com taxas de corretagem maiores, como por exemplo 
operação Scalper de índices e operação Daytrade no mercado a vista (ver exemplo de Setup e 
curva de capital na figura 4.3.1.2). 
 
Para termos uma ideia do potencial de combinações de estratégias do Trajecta Big, pode-se 
ver um exemplo na figura 4.3.1.3, com todas selecionadas e chegando a casa de 63 dígitos 
(1E63). 
 
Atenção >> Devido ao número extremamente alto de combinações de estratégias 
concorrentes e/ou complementares do Trajecta Big, recomenda-se inicialmente um ajuste 
macro, com todas estratégias selecionadas para otimização e depois um ajuste micro, 
estratégia a estratégia, para foco das redes neurais em aspectos menos genéricos, sem 
prejuízo do ajuste macro. 
 
 

Figura 4.3.1.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Big 



Figura 4.3.1.2 – Exemplo de Setup do Trajecta Big 



Figura 4.3.1.3 – Número de combinações de estratégias do Trajecta Big, de mais de 63 dígitos 

  



4.3) Trajecta Book 

 
O Trajecta Book utiliza uma combinação de análise de mercado, com estratégias modeladas 
em redes neurais artificiais e com um filtro opcional de análise de profundidade de mercado, 
através de modelos que processam localmente e/ou remotamente o livro de ofertas do ativo. 
 
 

Figura 4.2.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Book 

 

 

A análise da profundidade de mercado, conhecida também como DoM ou Depth of Market, 

agrega um componente de reação de fatos presentes aos modelos de inferência, sempre 

comparados com dados do passado e projetados no futuro, seguindo a Escola da Visão de 

investimentos. 

A tecnologia do Trajecta Book permite tanto o processamento local como remoto dos dados e 

informações do livro de ofertas, sempre coletados diretamente da plataforma do cliente. Essa 

sistemática permite criar redes neurais bem mais complexas e dentro do contexto e visão de 

mercado em tempo real. Para isso é fundamental que a plataforma MetaTrader 5 e conta de 

conexão do cliente tenham disponível o recurso de dados DoM para o ativo em operação 

(figura 4.2.3). 

Os parâmetros de entrada que devem ser ajustados são: 

• Estratégia (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de operação, sendo que se 

o valor for negativo, equivale ao sinal invertido da estratégia de mesmo valor positivo. 

• Modelo de Análise de Profundidade de Mercado: escolha de modelo de análise DoM 

conforme figura 4.2.2. 

• Ativo: seleção de ativo/carteria conforme o mercado. Para BM&F deve-se escolher 

como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT). 

• Volume: tamanho do lote de operação do Ativo, idêntico ao encaminhado nas ordens 

de operação do robô. 

  



Para otimização da Estratégia recomenda-se, nesse robô, apenas utilizar a faixa de valores 

positivos, para que seja feita a inversão de forma manual durante os testes do Setup. 

>> Atenção:  a otimização do Trajecta Book deve ser feita com a opção de Modelo de Análise 

de Profundidade de Mercado desabilitada. 

 

 
Figura 4.2.2 – Escolha de modelo de análise DoM 

 



 
Figura 4.2.3 – Exemplo de dados DoM e Fluxo disponibilizados pelo MT5 

 

 

 

  



4.4) Trajecta Box 

 
O Trajecta Box é um robô altamente simples e compacto, em termos de configuração (figura 
4.3.1), porém de alta complexidade e competitividade interna. 
 
Uma das características desse robô é a capacidade de gestão do DNA da Estratégia, que 
consiste dos modelos evolucionários de análise das redes neurais artificiais, validadas ao longo 
do tempo no Trajecta Labs (figura 4.3.2). 
 

Figura 4.3.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Box 
 
 

 
Figura 4.3.2 – Seleção de DNA da Estratégia no Trajecta Box 
 
A seleção de DNA pode ser feita tanto através da evolução dos algoritmos internos do robô, 
como por exemplo a opção ‘Box G5’, que é a padrão e corresponde à geração atual, como da 
evolução de todo ecossistema do Trajecta Labs, na opção ‘Labs 2016’. 
 
Além disso, os modelos que estão sendo ainda ajustados para as próximas gerações, tanto dos 
algoritmos internos como do Trajecta Labs, podem ser testados em modo Beta (no exemplo, 
Box G6 e Labs 2017, respectivamente). 
 
 
 
 

  



4.5) Trajecta Brain 

 
O Trajecta Brain realiza uma análise diferenciada dos pontos de entrada e saída de mercado, 
sendo uma evolução da lógica principal do Trajecta Cubo (figura 4.4.1). 
 
A ideia principal desse robô é separar a análise e operação em três cenários distintos: 
momento de abertura de posição, momento de detecção de oportunidade e momento de 
risco. 
 

Figura 4.4.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Box 

Os parâmetros de entrada que devem ser ajustados são: 

• Estratégia de Mercado (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de abertura de 

posição. 

• Estratégia de Oportunidade (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de 

encerramento operação em condições de oportunidade, ou seja, maiores chances de 

ganho. 

• Estratégia de Risco (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de encerramento 

operação em condições de risco, ou seja, maiores chances de perda. 

• Ativo: seleção de ativo/carteria conforme o mercado. Para BM&F deve-se escolher 

como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT). 

• Volume: tamanho do lote de operação do Ativo, idêntico ao encaminhado nas ordens 

de operação do robô. 

 

  



4.6) Trajecta Caos 

 
Talvez esse seja o robô mais desafiador de todos presentes no Trajecta Labs, pois a proposta 
aqui é buscar emular com algoritmos o impacto de notícias, mensagens em redes sociais, 
profundidade de mercado no livro de ofertas e fluxo de ordens. 
 
Ou seja, uma rede de neurônios artificiais (figura 4.5.1) que, apesar de não terem acesso direto 
a essas informações, são capazes de detectar os movimentos de preços em tempo real 
característicos de cenários que influenciam a tomada de decisões dos traders, se antecipando 
aos possíveis movimentos futuros. 
 
É uma teoria e produto absolutamente novo, que desde já recomendamos todo cuidado na 
aplicação, mas que apenas os testes no laboratório e sinais poderá comprovar sua real eficácia, 
principalmente em comparação com os demais robôs do Trajecta Passaporte. 
 

Figura 4.5.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Caos 

 

 

 

  



4.7) Trajecta Cubo 

 
O Trajecta Cubo é um robô extremamente simples de configurar (figura 4.6.1), porém 
utilizando as mais avançadas técnicas de aprendizado através de redes neurais artificiais 
(RNAs) e aprendizado profundo (deep learning). 
 
Consiste da célula básica de inteligência de novas gerações do Trajecta Labs. 
 

 
Figura 4.6.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Cubo 
 

  



4.8) Trajecta Darwin 

 
Os algoritmos evolucionários são fundamentais no processo de otimização das redes neurais 
artificiais (RNAs), e no caso específico do robô Trajecta Darwin (figura 4.7.1), passam a ser 
controlados através de inteligência remota que busca aplicar os mais avançados métodos de 
seleção natural (figura 4.7.2) para alinhamento aos cenários de mercado. 
 

 
Figura 4.7.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Darwin 
 
 
 

 
Figura 4.7.2 – Escolha de modelo de análise evolucionária 
 

  



4.9) Trajecta Flash 

 
(em documentação, por favor aguarde novo release desse manual) 

 

  



4.10) Trajecta HFT 

 
(em documentação, por favor aguarde novo release desse manual) 
  



 

4.11) Trajecta Neuro Robô 

 
O Neuro Robô representa um avanço das tecnologias de inteligência artificial da Trajecta, que 
permitiram desenvolver toda uma nova geração de robôs do Trajecta Passaporte, como o 
Trajecta Cubo e o Trajecta Advisor. A otimização do robô (figura 4.8.1), apesar de sua 
complexidade interna, segue a linha de simplicidade de ajustes e poucos parâmetros, sendo 
grande parte desse aspecto relacionado aos algoritmos de redes neurais artificiais, que 
automatizam diversas configurações. 
 

 
Figura 4.8.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Neuro Robô 
 
Uma das características do Neuro Robô é a análise por algoritmos genéticos que emulam o 
DNA humano. Nesse modelo, os Genes estratégicos são capazes de desempenhar funções e 
herdar característica evolucionárias das propriedades mais relevantes de análise de mercado. 
 
Além disso, é possível utilizar o DNA de gerações antigas e futuras, na versão Beta, do Trajecta 
Labs ou do próprio ecossistema do robô. 
 



 
Figura 4.8.2 – Exemplo de Seleção de DNA da Estratégia 
 
Os parâmetros de entrada que devem ser ajustados são: 

• Seleção de DNA da Estratégia: escolha de qual geração de DNA o robô irá utilizar. 

• Gene Dominante (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia do Gene Dominante 

do robô, que é o principal gene de controle operacional. 

• Gene Entropia (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene Entropia, 

responsável pela avaliação de risco sistêmico e análise de Ecossistema (ECO). 

• Gene Volatilidade (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene 

Volatilidade, reponsável pela resiliência do sistema às mudanças de volatilidade. 

• Gene Tempo (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene Tempo, 

responsável pelas mais variadas análises cíclicas e síncronas do robô. 

• Gene Risco (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene Risco, responsável 

pelos modelos de gestão de risco do robô. 

• Inversão de Sinal: opção de inversão do sinal de saída do robô. 

• Ativo: seleção de ativo/carteria conforme o mercado. Para BM&F deve-se escolher 

como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT). 

• Volume: tamanho do lote de operação do Ativo, idêntico ao encaminhado nas ordens 

de operação do robô. 

 
 
 

  



4.12) Trajecta Neuro Labs 

 
O Neuro Labs representa um avanço das tecnologias de inteligência artificial da Trajecta, que 
permitiram desenvolver toda uma nova geração de robôs do Trajecta Passaporte, como o 
Trajecta Cubo e o Trajecta Advisor.  
 
A otimização do Neuro Labs (figura 4.9.1) apresenta bem mais opções de ajuste, relacionadas 
principalmente ao controle de inversão de análises internas e aos modelos de Tape Reading e 
Visão (figura 4.9.2), justamente devido a sua característica de buscar a máxima diversidade de 
estratégias. 
 

 
Figura 4.9.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Neuro Labs 
 
Uma das características do Neuro Labs é a análise por algoritmos genéticos que emulam o DNA 
humano. Nesse modelo, os Genes estratégicos são capazes de desempenhar funções e herdar 
característica evolucionárias das propriedades mais relevantes de análise de mercado. 
 
Além disso, é possível utilizar o DNA de gerações antigas e futuras, na versão Beta, do Trajecta 
Labs ou do próprio ecossistema do robô. 
 



 

 

 
Figura 4.9.2 – Exemplo de Seleção de Modelos de Visão e Tape Reading 
 
Os parâmetros de entrada que devem ser ajustados são: 

• Seleção de DNA da Estratégia: escolha de qual geração de DNA o robô irá utilizar. 

• Gene Dominante (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia do Gene Dominante 

do robô, que é o principal gene de controle operacional. 

• Gene Entropia (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene Entropia, 

responsável pela avaliação de risco sistêmico e análise de Ecossistema (ECO). 

• Gene Volatilidade (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene 

Volatilidade, reponsável pela resiliência do sistema às mudanças de volatilidade. 

• Gene Tempo (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene Tempo, 

responsável pelas mais variadas análises cíclicas e síncronas do robô. 

• Gene Risco (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de Gene Risco, responsável 

pelos modelos de gestão de risco do robô. 

• Inversão de Sinal: opção de inversão do sinal de saída do robô. 

• Ativo: seleção de ativo/carteria conforme o mercado. Para BM&F deve-se escolher 

como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT). 

• Volume: tamanho do lote de operação do Ativo, idêntico ao encaminhado nas ordens 

de operação do robô. 

 
 
 
 

  



4.13) Trajecta Neuro Scalper 

 
O Neuro Scalper consiste de uma versão especial do Neuro Robô ajustada previamente de 
fábrica para operar em modo Scalper, executando em média um número bem maior de trades, 
buscando aproveitar ao máximo as pequenas oscilações de mercado.  
 
A otimização do Neuro Scalper (figura 4.10.1) é similar ao Neuro Robô, uma vez que o controle 
de modo Scalper é feito de forma interna e através dos próprios parâmetros já existentes 
(conjunto de genes de estratégia do robô). 

 

 

Figura 4.10.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Neuro Scalper 

 

  



4.14) Trajecta News 

 
O Trajecta News é um robô inovador, fazendo a análise de textos de notícias e redes sociais 
como se fosse um indicador do tipo oscilador da Análise Técnica.  
 
A otimização do Trajecta News (figura 4.11.1) não depende de backtesting, sendo feita 
unicamente através da utilização de expressões chave pelo site do produto (figura 4.11.2), no 
endereço http://www.trajecta.com.br/news. 

 

Figura 4.11.1 – Exemplo de Setup com o Trajecta News 

 

 
Figura 4.11.2 – Acesso ao Trajecta News no endereço www.trajecta.com.br/news 
 
Atenção >> O acesso ao site do Trajecta News é liberado somente após solicitação do cliente 
com plano contratado no Trajecta Passaporte. 



As informações do Trajecta News, modeladas em indicadores, são de dois tipos (figura 4.11.3): 
 

• Índice de Força – consiste da modelagem de expressões chave relacionadas ao ativo 
sob análise em notícias e redes sociais. 
 

• Índice de Sentimento – consiste de um oscilador que dependerá da frequência de 
ocorrência de determinada expressão chave em notícias e redes sociais, selecionadas 
pelo sistema de inteligência do Trajecta News. 

 

Figura 4.11.3 – Exemplo de escolha de Análise de Sentimento de Mercado 
 
Na área interna do site www.trajecta.com.br/news é possível acompanhar as principais atores 
e seus índices de sentimento no cenário atual. 
 
O sistema também analisa 24 horas por dia o mercado na busca de correlações entre o ativo 
principal e os principais atores de mercado, como mostra a figura 4.11.4. 
 
Dessa forma, basta transferir os valores prontos para programação de Setup para o robô 
(figura 4.11.1) para criar um ajuste específico de análise de notícias. 



 
Figura 4.11.4 – Exemplo de Setups e descoberta automática de correlações 
 
 
 

 

  



4.15) Trajecta Pair 

 
(em documentação, por favor aguarde novo release desse manual) 

  



4.16) Trajecta Social 

 
(em documentação, por favor aguarde novo release desse manual) 
 
 

  



4.17) Trajecta Tape 

 
O Trajecta Tape utiliza uma combinação de análise de mercado, com estratégias modeladas 
em redes neurais artificiais e com um filtro opcional de análise de profundidade de mercado, 
através de modelos que processam localmente e/ou remotamente o livro de ofertas e o fluxo 
de ordens do ativo. 
 
 

Figura 4.12.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Tape 

 

 

A análise da profundidade de mercado, conhecida também como DoM ou Depth of Market, e 

a análise do fluxo de ordens ou Tape Reading, agregam vários componentes de reação de fatos 

presentes aos modelos de inferência, sempre comparados com dados do passado e projetados 

no futuro, seguindo a Escola da Visão de investimentos. 

A tecnologia do Trajecta Tape permite tanto o processamento local como remoto dos dados e 

informações do livro de ofertas, sempre coletados diretamente da plataforma do cliente. Essa 

sistemática permite criar redes neurais bem mais complexas e dentro do contexto e visão de 

mercado em tempo real. Para isso é fundamental que a plataforma MetaTrader 5 e conta de 

conexão do cliente tenham disponível o recurso de dados DoM e fluxo de ordens para o ativo 

em operação (figura 4.12.3). 

Os parâmetros de entrada que devem ser ajustados são: 

• Estratégia (-1.000.000 a 1.000.000): escolha de estratégia de operação, sendo que se 

o valor for negativo, equivale ao sinal invertido da estratégia de mesmo valor positivo. 

• Modelo de Análise de Tape Reading: escolha de modelo de análise de fluxo de ordens 

conforme figura 4.12.2. 

• Ativo: seleção de ativo/carteria conforme o mercado. Para BM&F deve-se escolher 

como ativo uma série contínua (ex: WIN$ ou WINFUT). 

• Volume: tamanho do lote de operação do Ativo, idêntico ao encaminhado nas ordens 

de operação do robô. 

  



Para otimização da Estratégia recomenda-se, nesse robô, apenas utilizar a faixa de valores 

positivos, para que seja feita a inversão de forma manual durante os testes do Setup. 

>> Atenção:  a otimização do Trajecta Tape deve ser feita com a opção de Modelo de Análise 

de Fluxo de Ordens desabilitada. 

 

 
Figura 4.12.2 – Escolha de modelo de análise de fluxo de ordens 



 
Figura 4.12.3 – Exemplo de dados DoM e Fluxo disponibilizados pelo MT5 

 

  



4.18) Trajecta Time 

 
(em documentação, por favor aguarde novo release desse manual) 
 
 

  



4.19) Trajecta Vision 

 
(em documentação, por favor aguarde novo release desse manual) 
 
 

  



4.20) Trajecta Vola 

 
Consiste de uma evolução do Trajecta Cubo e Trajecta Vision, associada à análise de 
volatilidade de mercado, pelos mais avançados métodos na área, com neurônios artificiais 
para sinapse de price action, momento de mercado, impacto de gaps, etc. 
 
O principal conceito desse robô é a detecção de volatilidade ativa, que é uma hipótese da 
Escola da Visão de que, com a evolução dos robôs de alta frequência, a volatilidade de 
mercado é cada vez mais induzida e ativa, ou seja, gerada de forma planejada. Segundo essa 
escola, os modelos de volatilidade de mercado, na forma como as teorias estatísticas estudam 
a muitos anos, deixaram de ser eficazes devido à incorreta avaliação dos impactos da 
volatilidade ativa. 
 
A ideia principal dessa nova tecnologia (figura 4.15.1) é integrar os blocos de inteligência de 
outros robôs do Trajecta Labs e focar na inferência de análise de volatilidade, com modelos de 
classificação interna que identificam a volatilidade ativa e passiva para a tomada de decisões. 
 

 Figura 4.15.1 – Exemplo de Otimização com o Trajecta Vola 
 
 
 

  



5) Compilação de Perguntas e Respostas Frequentes (FAQ) 

 

A seguir apresentamos uma compilação de perguntas e respostas relacionados ao 
Trajecta Passapaporte, sendo várias delas publicadas no Fórum Trajecta, no endereço 
http://www.trajecta.com.br/forum/, visando melhor entendimento prático de todos 
robôs pertencentes ao Trajecta Passaporte. 
 
Desde já agradecemos pela excelente contribuição de clientes e usuários do Trajecta 
Passaporte, com suas dúvidas e questionamentos abertos, fundamentais para a 
formação desse conteúdo. 
 

  



5.1. Com a nova tecnologia desenvolvida para Geração 8 do Neuro Robô/Labs agora 
a quantidade de plataformas e robôs rodando em paralelo será reduzida 
drasticamente pois poderemos utilizar setups de outros robôs já comprovadamente 
vencedoras em conta demo que você disponibiliza e assim herdar todo o 
processamento remoto. Não sei o tamanho da base de assinantes que você possui, 
mas você acha que muitos utilizando a mesma estratégia pode de alguma forma 
afetar a qualidade da mesma? 
  
Exatamente, a ideia da Geração 8 é aproveitar ao máximo toda a estrutura já existente 
do Trajecta Labs, permitindo que o cliente fique focado apenas na escolha de Setups, 
uma vez que vamos publicando alguns dos melhores do nosso ranking na estrutura de 
sinais do MQL5.com, com Setup aberto para os clientes do Trajecta Passaporte. Aliás, 
modéstia a parte, fomos a primeira empresa a publicar Setups dos EAs nesse site, 
fazendo isso desde 2012. 
  
Também fica aberta a possibilidade de o cliente construir um laboratório próprio, 
como nas gerações anteriores. Nesse caso recomendo usar o Neuro Labs que foi 
desenvolvido justamente para isso. 
  
Quanto à possibilidade de muitos clientes usarem o mesmo Setup, para ser sincero 
não acredito que seja um problema tanto no Forex ou BM&FBovespa, uma vez que 
vamos sempre manter uma diversidade deles. Nesse momento, por exemplo, estamos 
com mais de 50 sinais públicos, o que dilui bastante esse problema. 
  
Além disso, lembre-se que a qualquer momento podemos inverter o sinal de saída dos 
robôs da Trajecta, ou seja, se você considerar que o mercado está contra o sinal, basta 
reverter ele, o que é feito constantemente no Trajecta Labs, mas de forma automática 
pelas redes neurais artificiais dos robôs. 
  
  



5.2. Não existe mais a opção de identificar o gráfico, plataforma e laboratório na 

Geração 8. Se quiser descobrir setups próprios como vou identificá-los no site do 

Neuro Robô? 

  
Isso mesmo, porque 99% do aprendizado do robô a partir da G8 é feito pelo 
backtesting validado pelo sistema de inversão de sinais. Note que essa inversão não é 
um processo simples, e faz parte dos modelos das redes buscar a eficácia deles, 
através dos critérios de otimização. 
  
Nos testes que fizemos, que pode ser confirmado por qualquer cliente fazendo 
backtesting com o Neuro Robô, além de ele estar ultra rápido nos testes, os escores de 
otimização estão superando todos demais robôs. Para isso, sugiro comparar com 
horizonte de apenas 1 mês de testes. Isso acontece porque o Neuro Robô G8 une as 
tecnologias de inteligência de máquina antigas da Trajecta com as novas, lançadas a 
partir do Trajecta Advisor e Trajecta Cubo. 
  
  



5.3. O recurso de Carteira Virtual não existirá mais? Sei que podemos testar em conta 
demo porém o que acho interessante da carteira virtual é que o robô pode aprender 
na própria conta real. 
  
Mais uma vez exato, a Carteira Virtual perde a lógica com a estrutura do Trajecta Labs 
(que substitui ela) em conjunto com os modelos de inversão de sinais, que fazem parte 
do meu método de operação com robôs. 
  
Para teres uma ideia da eficácia dessa nova metodologia, hoje mais de 70% dos robôs 
em teste nos nossos laboratórios conseguem performar de forma estável, superando 
qualquer estatística passada da Carteira Virtual. 
  
Outro ponto muito relevante é que as novas redes, baseadas na tecnologia de deep 
learning (aprendizado profundo), que é o estado da arte, podem aprender tanto em 
backtesting como em conta demonstração, não dependendo mais de dados reais 
precisos, o que foi o grande motivador da virtualização das gerações anteriores. 
  
Também foi criado um modelo de DNA das estratégias, baseado em medições de 
laboratório das gerações anteriores, que permite comparar resultados e buscar a 
evolução mais rápida no ecossistema de sinais, de forma a gerar novas estratégias 
mais alinhadas aos cenários atuais dos instrumentos financeiros, seja no Forex ou 
BM&FBovespa, que são sempre utilizados em conjunto para comparação do 
aprendizado dos modelos. 
  
  



5.4. Possuo robôs com um certo nível de aprendizado na G7. É possível migrá-los 

para a G8 ou são heterogêneos entre si? 

  
Não, esse aprendizado das gerações anteriores representa menos de 30% da nova 
tecnologia, bem superior, o que perderia o sentido de criar modelos para portar eles. 
Muito mais rápido e eficaz é encontrar um bom Setup, ou dos sinais ou por otimização 
própria, e colocar para operar em duas contas demonstração, sendo uma com 
inversão, o que é feito exatamente e continuamente no Trajecta Labs. 
  
  



5.5. No Forex, irei operar pela ActivTrades. Li em algum lugar que é bom deixar o 

Neuro Robô operando em conta demo para atingir os níveis de aprendizado, e que o 

ideal seria que a conta demo e a conta real fossem operadas com as mesmas 

configurações de máquina. No entanto, na ActiveTrades há um VPS próprio que só 

está disponível na conta real. Assim sendo, gostaria de saber se isso afetará o 

aprendizado do robô, onde ele estaria operando pela minha máquina na conta demo 

e depois pelo VPS na conta real? 

O Neuro Robô G8 une as tecnologias antigas e novas de aprendizado de máquina da 

Trajecta, em um único robô, e com isso ficou com ajuste simplificado e padronizado 

como os demais robôs do Trajecta Labs, sem necessitar de várias plataformas para 

aprendizado. 

Ou seja, ele passou a utilizar a mesma sistemática de aprendizado paralelo com o 

recurso de inversão de sinais que pode ser utilizado em conta demonstração. 

Essa tecnologia de aprendizado com modelagem de inversão supera tudo que existia 

no Neuro Robô antigo (G7 e anteriores) e permite ter hoje nos nossos laboratórios 

mais de 70% dos robôs operando com curva de capital crescente, o que tem 

comprovado sua eficiência para a utilização de redes neurais artificiais tanto na 

BM&FBovespa como Forex. 

Tudo isso com menos recursos, pois em tese bastam duas contas demonstração e duas 

plataformas para aprendizado, além do fato de publicarmos Setups de nossos 

melhores robôs na área de sinais do MQL5 (em breve teremos sinais publicados tanto 

do Neuro Robô como do Neuro Labs). 

No Neuro Labs G8 existem recursos mais avançados de inversão, com opção de 

inverter apenas alguns módulos de análise. 

Essas versões ainda estão em Beta Test (disponíveis apenas na pasta Beta do Trajecta 

Passaporte) justamente para aguardar algumas semanas de teste e formação de novos 

sinais tanto para o Trajecta Box como para o Neuro Robô e Neuro Labs, que foram 

todos portados para o Trajecta Labs em suas novas gerações. 

Nosso objetivo é manter permanentemente pelo menos 5 Setups públicos nos sinais 

para cada um dos robôs do Passaporte. 

Com isso, esse processo pode ser gerenciado mesmo nos finais de semana, com a 

análise e troca de Setup pelo próprio cliente. 

Note-se que essa nova abordagem, alinhada ao Trajecta Labs, substitui o modo 

automático pela escolha manual de estratégias dos sinais pelo próprio cliente, que está 

funcionando bem e é de menor risco para o cliente. 



Com a vantagem de as novas gerações do Trajecta Box, Neuro Robô e Neuro Labs 

permitirem a operação com um número bem maior de ativos, como o mercado a vista 

da BM&FBovespa. 

Dessa forma, e agora respondendo a pergunta, com o Neuro Robô G8 podes operar 

diretamente em conta real com o VPS próprio da ActivTrades usando o Setup de um 

dos sinais desse robô (que estarão sendo publicados em breve). 

  



5.6. Como funciona a lógica do Trajecta News?  Notei que existem 3 tópicos de 

correlação. Esses + e - são fatores que influenciam negativamente e positivamente o 

ativo escolhido? Ele procura somente esses campos informados na correlação? 

As análises de sentimento do Trajecta News qualificam os atores analisados gerando 

um oscilador. Por exemplo, se o ator 'Brexit' estiver crescendo em popularidade nesse 

momento ele irá oscilar para um valor máximo positivo. Por outro lado, se estiver 

decrescendo irá oscilar para um valor máximo negativo. 

Quando é feita a configuração do Setup, que irá analisar a correlação, o sinal '+' ou '-' 

irá determinar se essa correlação é direta ou inversa, ou seja, se segue exatamente a 

do oscilador original do ator gerada pelo Trajecta News ou segue justamente o 

contrário. 

Por exemplo, se para o ativo PETR4 o Brexit tem uma correlação negativa, no entender 

e análise do trader, ele deve programar como negativo '-' o Setup, ou seja, '-Brexit'. 

Digamos que o robô esteja programado com o seguinte Setup: 

Setup >> Tópico 1: -Ministros, Tópico 2: , Tópico 3: , Inversor: false, Ativo: DOL$ [5.00] 

Isso significa que a análise de sentimento do ator 'Ministros' está sendo programada 

como correlação negativa, ou seja, '-Ministros'. 

Na prática, o Trajecta News desse robô irá aguardar os momentos em que os assuntos 

relacionados a ministros, dos mais diversos nas mídias e redes sociais, estejam 

perdendo força para efetuar trades no ativo selecionado (dólar cheio). 

  



5.7. Teria alguma opção para que eu escolhesse algumas estratégias que tem um 

Stop Loss mais curto no Trajecta Advisor? 

No Trajecta Advisor o Stop Loss (S/L) é ajustado conforme a frequência de operação 

programada. 

Quanto maior a frequência, como 1-Scalper, por exemplo, menor o S/L, e vice-versa, 

ou seja a opção 4-Position possui o maior o S/L. 

Para o Take Profit (T/P ou Stop Gain) a regra é similar, ou seja, em modo 1-Scalper o 

T/P é menor que 2-DayTrade, 3-Swing e 4-Position, sucessivamente. 

Entretanto a gestão de risco de nossos robôs permite o fechamento de uma posição a 

qualquer momento, evidentemente dentro dos limites da frequência programada. 

Dessa forma, se alguma estratégia do robô identificar uma mudança de tendência ela 

poderá induzir no final do trade ou até mesmo no início de um novo em sentido 

contrário. 

Essa lógica é o que chamamos de alvos limites de proteção, ou seja, os objetivos 

máximos que podem acontecer na posição em andamento. 

No Trajecta Cubo e outros similares, existe um mecanismo de seleção automática da 

frequência, para redução e simplificação dos parâmetros de entrada, e essa escolha só 

pode ser feita pela análise do perfil operacional do robô nos resultados de otimização. 

  



5.8. Nos documentos históricos disponibilizados para o Trajecta Box diz que poderia 

ser utilizado o critério de Open Price na otimização, e que a precisão ainda assim 

seria boa (só recomenda OHLC para o Neuro Robô). Fiz o teste em um período de 5 

anos, e achei uma estratégia muito boa, porém quando vou fazer backtest com OHLC 

os resultados são bem ruins, inclusive "quebrando" a conta. Fazendo backtest com 

Open Price o resultado é excelente com drawdown baixo. Devo confiar mais nos 

resultados de OHLC do que Open Price? 

Realmente as gerações anteriores do Trajecta Box e o Neuro Robô possuiam um 

conjunto de algoritmos de gestão de risco que permitia que, em muitos casos, fosse 

possível ser utilizado o Open Price em 5 minutos para um primeiro resultado muito 

rápido e bastante próximo do que seria obtido por OHLC em 1 minuto.  

Mas a frequência de operação era bastante limitada nesses robôs, facilitando isso. 

Já para a nova linha de robôs presente no Trajecta Passaporte, que usam redes neurais 

mais complexas, como o Trajecta Cubo, Trajecta Advisor, etc, assim como as novas 

gerações do Trajecta Box e Neuro Robô / Labs, recomenda-se fortemente já começar 

pelo OHLC em 1 minuto. 

O principal ponto crítico da simulação são os alvos S/L (Stop Loss) e T/P (Take Profit) 

em frequências menores, portanto, em tese, o Trajecta Advisor, onde se pode ajustar a 

frequência, deveria ter o mesmo comportamento de ajuste do Trajecta Box em 

Swing/Position. 

Mas seja o caso que for, a lógica é que OHLC será sempre mais confiável, uma vez que 

o volume de dados de teste é maior, assim como testar com Tick a Tick é melhor que 

OHLC, e Tick a Tick real é, também por lógica, melhor que Tick a Tick simulado. 

E justamente por isso, sempre recomendamos, após uma simulação rápida com Open 

Prices, onde é possível (como descrito anteriormente), fazer uma conferência em 

OHLC do Setup escolhido, ou ainda Tick a Tick para maior precisão. 

Senão, pode acontecer exatamente o que você viu, de a otimização encontrar uma 

combinação perfeita em Open Prices, não levando em conta corretamente os níveis de 

S/L e T/P, gerando uma curva de capital 'aparentemente' perfeita, mas que não se 

confirma em conta demo, muito menos em real. 

E isso acontece porque o S/L e T/P dependem do mercado e do simulador, e se você 

está em Open Prices, a amostra deles será na periodicidade escolhida, e o mercado 

real opera sempre em tempo real (tick a tick), com perdão da cacofonia. 

  



5.9. Eu consigo rodar vários setups do Neuro Labs em gráficos diferentes na mesma 

conta e conseguir verificar a performance individual de cada gráfico/setup? Os ativos 

seriam WDO e WIN. A única forma que eu sei hoje é criar um sinal no MQL5 mas só 

consigo criar 1 por conta e só tenho 5 contas demo. 

Você consegue rodar na mesma plataforma MT5 e conta, em vários gráficos, se for um 

para cada ativo, ou seja, ativos diferentes, na mesma conta. 

Nesse caso os robôs da Trajecta irão atribuir diferentes números mágicos para cada 

gráfico/robô. 

Se usar apenas o WDO e WIN então só poderá fazer isso em dois gráficos. 

Quanto a criar sinais, isso é outra questão, pois na verdade um sinal é apenas o reflexo 

dos trades em uma determinada conta, ou seja, cada sinal é associado a uma conta 

específica e irá executar todos os trades feitos nela. 

Note entretanto que apesar do limite de contas reais por corretora no Brasil (nos 

brokers Forex é possível ter várias contas) a limitação de contas demonstração não 

existe, uma vez que você pode utilizar o servidor da própria MetaQuotes para isso 

(MetaBrazil-Demo). 

Nos sinais da Trajecta, por exemplo, usamos contas especificamente nesse servidor. 

Cuide apenas, nesse caso, que essas contas possuem um delay de 15 minutos nos 

preços, e servem apenas para testar Setups e não para copiar operações.  

  



5.10. Já tenho um plano contratado do Trajecta Passaporte, com os novos planos ele 

será alterado?  

Quem já tem um plano contratado não muda nada em seu plano atual, continuando 

valendo as mesmas regras da contratação (descritas no contrato). 

Também não existem previsões de reajustes nos planos já contratados além da própria 

inflação. 

5.11. Com o novo sistema de troca automática de ativos das séries contínuas que 

ativo devo escolher para operação real?  

Com o novo sistema fica bem mais simples configurar para otimização, backtesting e 

operação, uma vez que basta utilizar sempre o mesmo ativo (no caso a série contínua 

equivalente). 

Por exemplo, digamos que você fez o backtesting com WIN$, então basta manter esse 

ativo em operação, que o robô irá substituir automaticamente pelo contrato ativo no 

momento (no caso WINQ16). 

Se você utiliza para otimização o WIN@ ao invés do WIN$, o comportamento é o 

mesmo, assim como todos demais contratos futuros, como INDx, WDOx e DOLx. 

A troca de contrato também será feita de forma automática, no dia de vencimento. 

  



5.12. Tentei entrar no site www.trajecta.com.br/box, porém sou direcionado para a 

pagina inicial, o mesmo esta fora do ar ou esta sendo descontinuado?  

O Trajecta Box, assim como toda linha Neuro Robô (incluindo o novo Neuro Scalper), 

foi adaptado a essa nova estrutura, incorporando todas estratégias existentes na linha 

Trajecta Advisor e Trajecta Cubo, que são a nossa nova geração de robôs de 

inteligência artificial, baseadas em aprendizado profundo e redes neurais artificiais. 

Assim, os códigos das estratégias foram modificados e não são mais compatíveis com o 

site www.trajecta.com.br/box nem o site www.neurorobo.com.br, que também 

portamos para o site MQL5.com. 

Entretanto, consideramos a melhor forma de trabalho criar Setups próprios, utilizando 

os métodos descritos no manual completo. 

Para isso, como são muitos robôs, alguns clientes optam em investir no Coaching, onde 

em uma sessão de 3 horas estudamos todas tecnologias. Esse é um investimento que 

recomendamos, pois geralmente os clientes com melhor resultado passaram por esse 

treinamento inicial, para depois continuarem apenas com a mensalidade da 

assinatura. 

  



5.13. Não encontrei a opção de inversão de sinal no Trajecta Cubo, como faço para 

aplicar o método recomendado?  

Uma regra geral, válida para todos robôs da Trajecta, é que valores negativos de 

estratégia significam que o sinal será invertido. 

Alguns robôs, como acontece no Trajecta Advisor ou Trajecta Tape, por exemplo, 

devido ao fato de terem vários parâmetros e estratégias rodando simultaneamente, é 

possível e necessário escolher a inversão de sinais como uma opção ou parâmetro do 

robô. 

Com isso, independentemente de estratégias ou ajustes intermediários estarem 

também em modo de inversão, existe um parâmetro específico de inversão, de maior 

hierarquia sobre os demais, que irá decidir pela inversão final do sinal. 

  



5.14. Qual a relação de inversão de sinal com os sinais divulgados no site MQL5.com?  

Note que o termo sinal é um termo genérico para indicar uma informação de saída de 

um sistema operacional (trading system). 

Portanto sinal de saída é algo bem diferente de sistema ou marketplace de sinais, 

como o existente no site MQL5.com, onde são compartilhados esses sinais. 

Nos robôs da Trajecta, o parâmetro inversão de sinal irá atual justamente na inversão 

das informações de saída (compra e venda), independentemente de estarem 

publicadas ou não em algum sistema ou marketplace de sinais. 

Para melhor entendimento, recomendamos testar o parâmetro em backtesting e 

comparar as curvas de capitais em cada estado do parâmetro. 

  



5.15. Nos exemplos de otimização do manual completo, os parâmetros não utilizam 

a faixa negativa de valores, isso está correto?  

Nesse caso pensamos que não existe o certo ou errado, mas um método que 

recomendamos, que poderá ser adaptado ou desconsiderado pelo algotrader. 

Pelo Método Figurelli, recomenda-se que a inversão seja feita manualmente, com a 

simulação feita apenas em faixa positiva de valores, quando existe apenas um 

parâmetro para isso. 

Entretanto, se o robô for mais complexo, com vários parâmetros de estratégias, como 

por exemplo da linha Neuro Robô, que possuem 5 genes de estratégias (Dominante, 

Entropia, Volatilidade, Tempo e Risco) variando de -1M a 1M, o mais adequado é 

testar totalmente essa faixa, como exibido no Manual Completo. 

Nesse caso, recomenda-se manter a mesma lógica recomendada pelo método de fazer 

a inversão manualmente, deixando o parâmetro Inversão desativado na otimização. 

Após o processo de otimização, e escolha do Setup por análise de métricas de seu 

backtesting, ainda pelo método, deve-se operacionalizar duas contas demonstração, 

para testar o mesmo Setup, porém ajustadas de forma complementar, ou seja, uma 

original, sem a inversão, e outra com a inversão. 

Finalmente, após alguns dias de testes, a critério do algotrader, será feita a 

comparação da performance com dados em tempo real. Se a performance for 

compatível com os testes feitos por backtesting e, evidentemente, com as expectativas 

de ROI do algotrader, este estará liberado para decisão de qual Setup (com ou sem 

inversão) é o mais adequado para de fato operar em conta real. 

  



5.16. Pode um Setup funcionar melhor em inversão? se sim, isso não indicaria um 

bug do robô?  

Sem dúvida o Setup em modo de inversão de sinal poderá funcionar melhor que sem a 

inversão, e isso não indica nenhum bug nem erro de projeto, pelo contrário, os robôs 

da Trajecta são desenvolvidos justamente para buscar maximizar a performance dessa 

dicotomia e paradoxo, dentro do método proposto. 

A eficácia do backtesting é um dos grandes desafios do algotrader e é muito comum o 

backtesting não corresponder ao mundo real que o Setup irá enfrentar, mas 

trabalhamos muito para mudar isso em nossos robôs, aliando testes massivos em 

laboratório de algoritmos especializados nessa questão, tanto para aprendizado de 

redes neurais artificiais como para construção de modelos de visão estratégica e de 

futuro. 

Essa tecnologia de modelagem de visão de futuro, criada e proposta para o mercado 

pela Trajecta, através da Escola da Visão, que é uma escola de investimento 

complementar à técnica e fundamentalista (uma vez que essas também são utilizadas 

em nossos robôs), permite utilizar dados do passado para treinamento de seus 

modelos, dentro de um processo de aprendizado dos robôs. 

Note que essa modelagem irá se basear em uma visão do passado, e que apenas a 

realidade do presente e futuro poderão validar os modelos e treinamentos feitos. 

Dessa forma, a Trajecta busca reduzir os problemas de falha de backtesting através de 

uma solução inovadora, que é o sistema de inversão e operação de Setups 

complementares para filtragem, baseadas no Método Figurelli. 

Como os robôs precisam de dados passados para aprender, e em sua maioria possuem 

modelos de construção de cenários futuros, a inversão se torna uma ferramenta 

poderosa de validação e escolha de Setups, mesmo através de backtesting. 

Para maior entendimento, recomendamos a leitura dos seguintes itens do manual 

completo do Trajecta Passaporte: 

- no item 2) a seção 'Filtrando os resultados de backtesting em contas demonstração' 

- item 3) completo ' A Escola da Visão e o Método Figurelli ' 

O método e tecnologia não impedem que aconteça de um Setup performar mal tanto 

no sentido normal, como invertido, afinal o mercado é soberano. 

Mas, no mínimo, ele deve buscar bases estatísticas e matemáticas em que se 

tenhamos cada vez mais Setups realmente complementares, facilitando separar o que 

realmente funciona do que não funciona para o cenário atual. 



5.17. Após escolher ou não pela inversão de um Setup, posso encerrar os testes em 

conta demonstração e partir para conta real?  

Na verdade isso é o que a maioria dos algotraders fazem, porém não é o que 

recomendamos no método. 

Note-se que muitas vezes, e apesar de ser uma decisão binária, ou seja, ao optar por 

Setup A ou Setup (not) A, os aspectos emocionais acabam por influenciar nos 

resultados. 

Dessa forma, o método propõe que se filtre os erros das decisões de escolha de 

inversão mantendo ativas as contas demonstração do Setup escolhido (ou seja, o 

Setup A e o Setup (not) A). 

E a validade dessa abordagem está no fato de que teremos base estatística para não só 

validar a qualidade de nossa decisão discricionária de escolha de Setup, como, 

principalmente, poder validar uma nova decisão de mudança de Setup. 

Em testes de laboratório, é comum perceber que determinados robôs e Setups 

possuem momentos em que a estratégia, apesar de apresentar um drawdown 

momentâneo, consegue se recuperar e voltar a ter performance ao Setup 

complementar. 

Ainda pelo método, para reforçar essa aplicação prática da teoria proposta, 

recomenda-se utilizar não apenas um Setup, mas vários para a seleção, formando um 

ranking próprio de Setups e robôs. 

Em outras palvras, teremos uma função como abaixo: 

Rs(Ss) = max ( Rn(Sn,S(not)n) , ... ) 

onde Rs é o Robô selecionado, Ss é o Setup selecionado, Rn é o Robô n sob teste e Sn o 

Setup n sob teste. 

Ou seja, busca-se no somatório de ROI individual de vários Setups complementares em 

vários robôs do Trajecta Passaporte a seleção de Robô e Setup ideal para a conta real. 



 


