Como começar a usar seus robôs:
Parte 1) Configurando a Plataforma no Ambiente
SIMULADOR
1.1 – Se ainda não tem uma conta Trader Gráfico, criar uma em
www.tradergrafico.com.br/cadastro.

1.2 – Baixar e instalar a Plataforma Trader Gráfico no seu Computador/Cloud Server
do link https://www.tradergrafico.com.br/setup .

1.3 – Ao abrir o Trader Gráfico pela primeira vez no seu Computador/Cloud Server,
clicar em ROBÔS e faça o Login com os dados do cadastro (Passo 1).

1.4 – Após fazer o login na Plataforma, ela se conectará automaticamente com a
corretora Simulador. Essa corretora funciona exatamente da mesma forma que uma
corretora real, mas com dinheiro fictício. E abrirá a Tela OA, a tela que faz

efetivamente as operações robotizadas 100% sozinha. Não precisamos mais mexer
na Plataforma, basta deixá-la aberta e conectada na internet SEM INTERVENÇÃO
HUMANA. IMPORTANTE: SE A PLATAFORMA FOR FECHADA OS ROBÔS NÃO FUNCIONAM .

Parte 2) Escolhendo os Robôs
IMPORTANTE: OS PASSOS A SEGUIR SÃO OS MESMOS TANTO EM CONTA REAL COMO EM CONTA DEMO NO
SIMULADOR.

2.1 – Agora é preciso definir o valor em R$ que você vai operar. Digamos que seja R$
20 mil. Nos próximos passos mostraremos detalhes para R$ 20 mil, se você quiser
investir outro valor, digamos R$ 3 mil ou R$ 300 mil, basta modificar essas
informações na sua Busca.

2.2 – Você vai entrar no site das Carteiras de Robôs e digitar o valor que deseja
operar, no nosso exemplo aqui, R$ 20 mil.
https://tradergrafi.co/carteiras/

2.3 – Se você já tem uma idéia de qual Perfil de Risco e versão da Plataforma de
Robôs vai usar, pode escolher na mesma tela, se ainda não sabe não tem problema,
deixe os campos marcados com “Qualquer um(a)” e clique em “Buscar”.

2.4 – O site de carteiras vai te mostrar uma lista com várias opções de carteiras de
robôs, cada uma com um perfil diferente, umas mais agressivas e outras mais
conservadoras. Umas mais antigas e outras mais recentes.
Se você vai operar valor maiores que R$ 20 mil, sugerimos que escolha carteiras mais
antigas (mais de 1 ano de histórico). Se você for operar valores pequenos (abaixo de
R$ 1 mil) as carteiras mais curtas (1 ou 2 meses) podem ser mais adequadas. Clique
nas colunas dos resultados para ordenar os resultados da busca como quiser.

2.5 – Você vai ficar um tempo no passo acima, vendo carteiras e mais carteiras, até
achar uma ou mais carteiras que queira operar. O sistema permite que você escolha
várias carteiras de robôs para usar ao mesmo tempo, mas você pode escolher
apenas 1 se quiser.

2.6 – Agora vamos supor que foi escolhida uma única carteira de R$ 20 mil. De dentro
do nosso site nessa carteira você vai clicar no botão do Play (Imagem abaixo):

Nesse exemplo foi utilizada a carteira do link
https://tradergrafi.co/carteiras/?Simu=N1312364x1

2.7 – Após clicar no Play acima, você será direcionado para a tela de Login do Painel
Web (https://painel.tradergrafico.com.br/). Para fazer o login informe os mesmos
dados de Login da Plataforma, da Parte 1. Caso já tenha feito o Login anteriormente
o sistema pulará diretamente para o item 2.8.

2.8 – Depois clique em Continuar na próxima página (imagem abaixo):

2.9 – Na próxima tela você irá escolher quando a carteira será importada e se terá
uma validade, essa tela já vem pré-preenchida:
A– Nesse campo já virá preenchido com o número da sua carteira escolhida;
B– Esse é o campo que você irá determinar quando ela será importada:
•
•

Se desejar importar imediatamente, basta deixar a data do dia que já
vem preenchida automaticamente;
Se quiser agendar para ser importada em algum dia no futuro, basta
selecionar o dia que deseja clicando no campo da data. Lembrando

que para isso, a Plataforma precisa estar ligada e conectada antes do
pregão começar do dia agendado.
C– Nesse campo você irá determinar se a carteira terá uma validade, ou seja,
que ela pare de operar após um determinado dia:
•

•

Caso queira que ela tenha uma validade, basta DESMARCAR o Flag
Sem Data de Validade (que já vem marcado por padrão) para poder
liberar o campo da Data, então é só escolher até que dia deseja que
ela opere;
Caso deseje que ela fique operando todos os dias até que você a
desligue manualmente, basta deixar marcado o Flag Sem Data de
Validade.

D– Nesse campo você irá digitar a sua senha da plataforma Trader Gráfico (a
mesma do passo 2.7) e para confirmar a importação, clique em Continuar.

2.10 – Se aparecer a mensagem igual à da imagem abaixo, você fez tudo certo e a
carteira já foi enviada para a Plataforma para ser importada conforme as condições
que você determinou no item anterior:

2.11 – Quando a carteira for importada para a Plataforma, no site de Gerenciamento
das Carteiras, irá aparecer a carteira conforme a imagem abaixo e ela já estará
pronta para ser operada:

2.12 –

Pronto! Agora é só deixar a Plataforma aberta e conectada que ela

opera sozinha. Você pode importar mais carteiras quando quiser seguindo os passos
da Parte 2, sugerimos que sempre faça importações Fora do Pregão, para que os
robôs sempre operem o pregão completo!

