
TERMO DE USO ROBIN CHATBOT

Ao acessar ou utilizar quaisquer dos serviços disponibilizados pelo Robô Robin por meio do Chat
@RobinIQBot via aplicativo TELEGRAM, utilizando-se de qualquer meio de acesso, incluindo
aparelhos móveis, celulares, tablets, computadores pessoais, navegadores de internet e demais
meios de acesso que vierem a ser desenvolvidos, você (“Usuário”), na qualidade de pessoa física ou
jurídica, leu, entendeu, concorda e aceita (e tem a capacidade jurídica para tanto) as presentes
cláusulas e condições, vinculando-se e obrigando-se ao presente termo de uso e principalmente
consentindo com o acesso, coleta, uso, armazenamento, tratamento e técnicas de proteção às
informações do Usuário para a integral execução das funcionalidades ofertadas pelo Robô Robin.

A nossa intenção é prestar um serviço de qualidade de forma prática e que facilite o dia a
dia dos Traders de Opções Binárias.

A Equipe Robô Robin está aberta às opiniões de seus Usuários e quer ajudar você em
seus investimentos de renda variável. Para isso, desde já, gostaríamos de deixar alguns
pontos alinhados, conforme este Termo de Uso.

Ao clicar no botão “Declaro estar de acordo com os Termos e Condições” e completar o processo
de cadastro no Chat @RobinIQBot via aplicativo TELEGRAM, o usuário reconhece que
revisou e aceitou este termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAAPRESENTAÇÃO

Robô Robin

O presente contrato estabelece os termos obrigacionais que irão reger a relação jurídica
entre a equipe Robô Robin e seus usuários.

O presente Acordo de Utilização é um contrato, ainda que firmado por meio eletrônico, e possui
eficácia e validade jurídica, em conformidade com a legislação civil em vigor (artigos 422 e 425
do Código Civil, Lei nº 10.406/2002).

O objetivo deste contrato é assegurar a efetivação de uma política de transparência,
privacidade e segurança para ambas as partes envolvidas, que permita a melhor utilização do
Chatbot por seus Usuários.

Ao acessar @RobinIQBot via aplicativo Telegram e cadastrar-se, é preciso que você leia e
concorde com os termos do acordo de utilização, o qual poderá ser



atualizado/modificado, visando adequar-se aos novos serviços prestados pela ora
contratada.
O Usuário poderá ter acesso ao presente Acordo de Utilização, a qualquer tempo, através do link:

https://termos-robin.s3.amazonaws.com/Termos_de_Uso_Robin.pdf Após a leitura atenta do teor
deste contrato, e se for de seu interesse, clique no botão Declaro estar de acordo com os Termos e
Condições no @RobinIQBot.

Uma vez contratado, os deveres e as normas aqui transcritos considerar-se-ão lidos e deverão ser
obrigatoriamente obedecidos. A partir do momento em que os serviços oferecidos por este
ChatBot forem utilizados, a sua aceitação a este Termo estará sendo ratificada, indicando
que o usuário leu e concordou com o que está inserido em suas cláusulas.

A manifestação de vontade das partes contratantes nos contratos celebrados por meio
eletrônico dar-se-á no momento da aceitação dos termos deste contrato. Ou seja, o
clique em Declaro estar de acordo com os Termos e Condições equivale
à sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O Robô Robin é um executador de sinais/ordens. Isto é, ele simplesmente executa as ordens
enviadas pelos usuários. Em outras palavras, o usuário informa para o ChatBot o horário, a
moeda e o sentido da vela. Com tais informações, o ChatBot apenas entra na conta do cliente e
cumpre as ordens agendadas.

A equipe Robô Robin se responsabiliza unicamente em REALIZAR AS ORDENS
ENVIADAS PELOS USUÁRIOS, observando, sempre, as configurações escolhidas pelo
usuário.

Os serviços Robô Robin serão oferecidos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Salvo em
períodos de atualização. Ou seja, mediante prévia comunicação no grupo do Telegram, qual
seja: https://t.me/robinRobo os serviços do Robô Robin poderão ficar temporariamente
indisponíveis.

A indisponibilidade temporária supracitada NÃO ENSEJARÁ EVENTUAL restituição
das quantias já pagas pelo Usuário.

Caso novos serviços sejam incorporados pela equipe Robô Robin, esses serão incluídos no
presente Termo de Uso, incidindo, automaticamente, as regras já em vigor. O Usuário tem
conhecimento e concorda que o serviço é fornecido mediante acesso ao @RobinIQBot via
aplicativo Telegram.
Conforme retrocitado, o serviço ora prestado depende da ótima funcionalidade de um
terceiro aplicativo - TELEGRAM.



EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DO APLICATIVO TELEGRAM NÃO
ENSEJARÁ restituição das quantias já pagas pelo Usuário.
O Robô Robin oferece os seguintes serviços:
- Execução das ordens fornecidas pelos usuários. Isto é, após o cliente se cadastrar no

@RobinIQBot via aplicativo Telegram e enviar suas ordens o Robô Robin acessará
a conta da corretora escolhida e realizará suas ordens, observando as configurações
selecionadas.

- Permite que o usuário escolha qual será o valor de entrada.

- Permite que o usuário estabeleça um payout mínimo.

- Stop Win e Stop Loss

- Conta fictícia ou conta real.

- Resposta concreta (certeza do fechamento da vela anterior) x Resposta rápida (entradas sem

delay) - Diversas estratégias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CHAVE ROBÔ ROBIN:

O usuário, ao cadastrar-se no Robô Robin, receberá automaticamente uma chave. É através
dessa chave que o Robô Robin reconhece o usuário. Ou seja, com essa chave o cliente consegue
enviar as ordens para o Robô Robin. Portanto, é EXCLUSIVAMENTE
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO MANTER ESSA CHAVE EM TOTAL SIGILO E
SEGURANÇA.

A EQUIPE ROBIN NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAL PERDA OU
COMPARTILHAMENTO DESSA CHAVE. OU SEJA, EXECUTAREMOS TODAS
AS ORDENS ENVIADAS PELA CHAVE FORNECIDA.

A EQUIPE ROBIN NÃO ASSUME A OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR QUEM ESTÁ
USANDO A CHAVE ROBIN. OU SEJA, TODAS AS VEZES QUE ENVIAREM ORDENS
E FORNECEREM A CHAVE, A ROBIN IRÁ EXECUTAR. O Usuário compromete-se a
notificar a equipe Robô Robin sobre qualquer uso não autorizado de sua senha ou conta,
bem como qualquer quebra de segurança que possa vir a ocorrer.



CLÁUSULA QUARTA - DAS FUNCIONALIDADES EM
ESPÉCIE
4.1 - ENTRADA INICIAL DE SEU SINAL

4.1.1- ADIANTAMENTO DA ENTRADA INICIAL DO SINAL

Ao finalizar o cadastro e iniciar a configuração, a primeira pergunta é se o usuário deseja antecipar a
entrada inicial de seu sinal, ou seja, se o cliente escolher SIM, e posteriormente colocar 2. A robin
enviará a ordem inicial com APROXIMADAMENTE 2 segundos de antecedência.

Lembrando - ordem inicial de um sinal é diferente de gale.

Ex: Sinal EURUSD CALL M1 12:00 (com estratégia de 2 gales) Diante de um cenário desfavorável,
com 3 loss, teremos;

EURUSD CALL M1 12:00
EURUSD CALL M1 12:01
EURUSD CALL M1 12:02

Nesse contexto, somente a ordem EURUSD CALL M1 12:00, será adiantada por
APROXIMADAMENTE 2 segundos, ou seja, a ordem será executada APROXIMADAMENTE
11:59:58:00.

Em relação aos sinais de 12:01 e 12:02, não sofrerão esse adiantamento, visto que são gales e não
entradas iniciais de sinais.

ATENÇÃO: NÃO CONSEGUIMOS GARANTIR UM VALOR COM 100% DE PRECISÃO.
Isto é, como nosso serviço depende do bom serviço de um terceiro, ou seja, dependemos do tempo de
processamento da corretora, não conseguimos garantir a precisão, no caso acima, não garantimos que
o sinal entraria exatamente com 2 de antecedência.

4.1.2 - VALOR DA ENTRADA

Posteriormente, o usuário terá que escolher o seu valor de entrada. Ou seja, esse será o valor
inicial de cada ordem.

Por exemplo: Se o usuário escolher 10 como seu valor de entrada, o Robô Robin irá iniciar a
execução das ordens com o valor de 10.

O tipo da moeda irá depender da prévia configuração na CORRETORA. Isto é, se a conta do
usuário estiver em real, o Robô Robin irá operar com real. Se for em dólar, o Robô Robin irá
operar em dólar.



A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.
EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBÔ ROBIN SEM ANTES CONSULTAR

NOSSA EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.2 PAYOUT MÍNIMO

O Robô Robin permite que o usuário estabeleça um payout mínimo.

Isto é, o Robô Robin somente executará as ordens agendadas se o payout estiver
maior/igual ao valor escolhido.

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE- TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.3 - STOP WIN E STOP LOSS
O Stop Loss serve para limitar as suas perdas, impedindo que você perca muito mais do
que está disposto.

Uma vez atingido, o Robô Robin não executará as demais ordens, inclusive se tiver Martin

Gale. Por exemplo:

Usuário estipulou $100 como Stop Loss, ao acumular, no mínimo, $100 de prejuízo, o Robô
Robin não executará as demais ordens, inclusive se tiver Martin Gale.
Obs: Se o cliente estipular $100 como stop loss, entretanto, definir um valor de entrada

superior a $100, o Robô Robin irá executar a ordem. A depender do resultado dessa operação, o
Robô Robin poderá desagendar as demais ordens.

Lado outro, Stop Win serve para garantir o lucro que você já obteve, evitando
que você continue arriscando ao executar as outras ordens agendadas.



Quando for atingido, o Robô Robin não executará as demais ordens, inclusive se tiver Martin Gale.
Por exemplo:

Usuário estipulou $100 como Stop Win, ao obter, no mínimo, $100 de lucro, o Robô
Robin não executará as outras ordens, inclusive se tiver Martin Gale.

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBÔ ROBIN SEM ANTES CONSULTAR
NOSSA EQUIPE- TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.4 - PRÉ STOP LOSS

Essa é mais uma ferramenta que visa impedir grandes perdas.

Em um cenário desfavorável, quando estiver perto de atingir o valor definido como stop loss, caso o
Robô Robin perceba que uma ordem possa superar seu STOP LOSS, ele não executará o sinal. Visto
que, eventual loss poderá ultrapassar o stop loss.

Por exemplo: usuário definiu -100 como stop loss e colocou entradas de 28, em um cenário
adverso, com 3 loss seguidos, -28 -28 -28 = - 84, se o Robô Robin realizar o próximo sinal, ele
poderá ultrapassar o stop loss, em caso de loss será -84 - 28 = -112.

Para isso não ocorrer, o usuário poderá ativar o pré stop loss, assim, quando o Robô Robin perceber
que uma entrada poderá ultrapassar o stop loss, ele não irá realizar essa entrada, preservando o
capital do usuário.

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.
EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBÔ ROBIN SEM ANTES CONSULTAR

NOSSA EQUIPE- - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.5 CONTA FICTÍCIA E CONTA REAL

O Robô Robin permite que o usuário escolha entre operar na conta fictícia/ demo ou
na conta real.



A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.
EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.5 RESPOSTA RÁPIDA X RESPOSTA CONCRETA

Durante a configuração, para os usuários que ativarem a estratégia gale, em relação ao
momento de checagem do resultado da vela, o usuário terá a faculdade de escolher
entre: Resposta concreta ou Resposta Rápida, ou seja:

Na resposta concreta, a robin espera a vela finalizar por completo para saber com 100% de
certeza se o usuário perdeu ou ganhou. Se tiver perdido e for necessário enviar a ordem de
gale, essa ordem entrará com delay. Em outras palavras, na resposta Concreta, a robin
aguarda a corretora informar qual foi o resultado da vela - win ou loss, sendo loss a robin
enviará a ordem do gale. Como há esse tempo de espera, a outra vela já terá iniciado,
portanto o gale entrará com um delay, podendo ocorrer imprecisões com a estratégia
Martingale, justamente porque ela entrará segundos após o início da vela.

Consequências:

1º- A vela ficou verde porque o valor de fechamento foi superior ao valor de abertura. Ou
seja, se o Robô Robin entrar com delay ela não entrará exatamente no valor de abertura.
Dessa forma, o resultado da corretora poderá ser diferente do apresentado pelo Robô Robin.

2º-A vela ficou vermelha porque o valor de fechamento foi inferior ao valor de abertura. Ou seja,
se o Robô Robin entrar com delay ela não entrará exatamente no valor de abertura. Dessa forma, o
resultado da corretora poderá ser diferente do apresentado pelo Robô Robin.

Resposta Rápida: Com essa opção, a Robin obtém o resultado da ordem de forma antecipada.
Em outras palavras, o usuário pode especificar quantos segundos antes da vela fechar, ele deseja
que a robin obtenha o resultado e, sendo necessário, faça o martingale. No entanto, ao escolher
essa opção o usuário assume o risco de obter um resultado momentâneo diferente do resultado
final, visto que, durante esse tempo de antecipação o resultado pode alterar.

Exemplificando, o usuário configurou a robin para pegar o resultado da vela 2 segundos antes de



seu fechamento. Ou seja, faltando 2 segundos para a vela fechar, a robin pegará o resultado
(usuário ta ganhando// usuário está perdendo) e caso esteja perdendo fará o martingale.
Entretanto, nesse cenário, em velas de muita oscilação, principalmente em M1, nesses 2
segundos
restantes pode ocorrer alteração do resultado final.

Consequências de obter um resultado antecipado de forma oposta ao resultado final:

1º- No momento configurado pelo usuário, o Robô Robin poderá receber a informação que
naquele sinal está sendo Win, mas até o encerramento da vela se torne um loss. Assim, não
realizará MartinGale.

2º No momento configurado pelo usuário, o Robô Robin poderá receber a informação que naquele
sinal está sendo Loss, mas até o encerramento da vela se torne um Win. Assim, realizará
MartinGale desnecessário.

-> NÃO TEM COMO DESAGENDAR OU DESATIVAR MARTIN GALES!!

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.6- SINAIS SIMULTÂNEOS

Nesse ponto, demos mais uma opção para o usuário, qual seja; você (usuário) deseja operar com
sinais simultâneos?

Selecionando SIM, todas as ordens serão executadas.

Ex: Usuário agenda a seguinte lista:
M5 EURUSD 12:00 CALL
M5 EURCAD 12:00 PUT



M5 CADUSD 12:00 CALL

Optando por sim, todos os sinais serão executados!

Selecionando NÃO, a Robin executará apenas uma ordem por vez, ou
seja; Usuário agenda a seguinte lista:
M5 EURUSD 12:00 CALL
M5 EURCAD 12:00 PUT
M5 CADUSD 12:00 CALL

A Robin executará, aleatoriamente, somente 1 das ordens!

Obs.: Ordens consecutivas não serão executadas. Por exemplo: Ordem finalizando às 12:00:00 e
outra iniciando no mesmo horário (12:00:00), neste cenário a segunda ordem não é iniciada pois
para executá-la a Robin precisaria enviar para a corretora segundos antes (11:59:59) momento em
que a primeira ainda não teria terminado!

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.7- DEFINIÇÃO DA CORRETORA

Em fevereiro de 2022, a equipe Robin lançou uma super novidade!

A possibilidade do usuário optar pela corretora IQ OPTION ou QUOTEX!

Ressaltamos que a equipe Robin não se responsabiliza por eventuais
bloqueios limitações pelo uso do robô!

Em zelosa diligência aos sites oficiais das corretoras encontramos:

QUOTEX

https://qxbroker.com/documents/en/Risk_Disclosure_QTX.pdf

https://qxbroker.com/documents/en/Service_Agreement_QTX.pdf



https://qxbroker.com/documents/en/Privacy_Policy_QTX.pdf

Ao pesquisar a expressão robot, bot, automatic, não encontramos nenhuma vedação.

Entretanto, ao entrar no grupo do telegram oficial da quotex - https://t.me/quotex_pt, e
pesquisarmos pela palavra robô encontramos a seguinte mensagem:
Os principais motivos que podem levar ao bloqueio do acesso à sua conta na plataforma
Quotex. * Usar detalhes de pagamento de outras pessoas.
Sempre use apenas seu próprio cartão bancário ou carteira eletrônica para depósitos e saques. * Não fornecer os
documentos necessários para a confirmar da identidade ou fornecer informações falsas. Caso o suporte
técnico
tenha solicitado documentos para confirmar sua identidade, envie apenas seus documentos com dados reais.

* Negociação automática usando robôs.
Nosso sistema de pontuação detecta automaticamente essas transações e bloqueia
o acesso às contas.

PORTANTO, RESSALTAMOS, A EQUIPE ROBIN NÃO SE
RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS BLOQUEIOS, LIMITAÇÕES
IMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DO ROBÔ!

OU SEJA, DE ANTEMÃO ESTAMOS CIENTIFICANDO OS USUÁRIOS DOS
RISCOS INERENTES AO USO DE ROBÔS. LOGO, SE O USUÁRIO QUISER
USÁ-LO, ESTÁ ASSUMINDO O RISCO DE TER SUA CONTA BLOQUEADA
OU LIMITADA.

Avançando, ao acessar o site da IQ OPTION, mandamos uma mensagem para o suporte online, ali
perguntamos sobre o uso de robôs e obtivemos a seguinte resposta:

"A IQ Option não fornece nenhum tipo de automação e nenhum robô para seu trading.

Não proibimos a utilização de robots, mas não poderemos dar suporte nem responsabilidade
sobre o seu uso.

Se quiser usar robôs na plataforma, por favor, tenha em mente que a negociação



automatizada envolve riscos financeiros e você é completamente responsável pelas ações de
robôs em sua conta.

Algum problema deverá ser tratado com o suporte desse software externo"

PORTANTO, REITERAMOS, A EQUIPE ROBIN NÃO SE
RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS BLOQUEIOS, LIMITAÇÕES
IMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DO ROBÔ!
OU SEJA, DE ANTEMÃO ESTAMOS CIENTIFICANDO OS USUÁRIOS DOS
RISCOS INERENTES AO USO DE ROBÔS. LOGO, SE O USUÁRIO QUISER
USÁ-LO, ESTÁ ASSUMINDO O RISCO DE TER SUA CONTA BLOQUEADA
OU LIMITADA.

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.8 ESTRATÉGIAS:

4.8.1- CONTRA TENDÊNCIA

Nosso produto possui a funcionalidade de identificar tendência.

Análise por velas: Inicialmente o usuário deve definir quantas velas anteriores à vela de seu sinal o
Robô Robin deverá analisar para concluir se há ou não uma tendência.

Em seguida, o usuário deverá fornecer qual a porcentagem de aparecimento de uma vela
é considerado uma tendência.

Por exemplo:

Usuário escolheu 3 velas anteriores. Isto é, antes de executar a ordem, o Robô Robin analisará as
3 velas anteriores e concluirá se há ou não uma tendência, a depender da porcentagem definida.
Se identificar uma tendência, ele só irá executar se estiver a favor, caso não haja tendência, irá
executar os sinais normalmente.



Análise Investing: Neste tipo de análise, obtemos dados da plataforma Investnews para
identificarmos se a entrada é favorável à tendência ou não.

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.
EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!
4.8.2 ANÁLISE DE NOTÍCIAS DE ACORDO COM A PLATAFORMA INVESTING

O Robo Robin é integrado ao site investing.com, ou seja, se o usuário ativar essa estratégia, o Robô
Robin não executará sinais próximos a notícias publicadas no site investing.com.

Para tanto, o usuário também deverá escolher qual o nível de notícia - pequena, média ou grande, o
Robô Robin deverá considerar para realizar a prévia análise.

Por fim, o usuário deve digitar, em minutos, o tempo anterior e posterior a notícia que ele não
deseja realizar as operações.

Por Exemplo: caso sua resposta seja 30, iremos analisar notícias referentes a moeda 30 minutos
antes e após o horário da ordem.

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

EM CASOS DE DÚVIDAS, NÃO UTILIZE O ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA
EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR
@SuporteRobinIQ!!

4.8.3- MARTIN GALE
É uma estratégia comumente utilizada pelos traders de opções binárias. Onde considera-se que em

momentos de sucessivas perdas, o trader aumente sua aposta na expectativa que um movimento a
seu favor reverta os resultados e compense os prejuízos anteriores.

Ou seja, se o usuário ativar essa estratégia o Robô Robin irá repetir a ordem, quantas vezes o
usuário selecionar.



Vejamos: Um usuário X, selecionou 2 martin gale e escolheu a opção lista de valores. Listando 20 e
40.

Ao enviar a ordem M5 EURUSD CALL 12:00, o Robô Robin identificando que o usuário perdeu
essa negociação, imediatamente entrará na próxima vela. Isto é, na vela que se inicia às 12:05h o
Robô Robin repetirá a operação, entretanto, observando o valor selecionado, qual seja: 20. Caso o
cliente, novamente, não obtenha êxito nessa negociação, o Robô Robin entrará na próxima
vela. Isto é, na vela que se inicia às 12:10h o Robô Robin repetirá a operação, entretanto,
observando o valor selecionado, qual seja: 40.

IMPORTANTE :

LISTA DE VALOR X MULTIPLICADOR

O Robô Robin permite que o usuário escolha entre lista de valor ou multiplicar, ou seja: Caso o
cliente opte pela lista de valores, ele estabelecerá uma lista de valores para os Martingales.

Por exemplo:

Caso o usuário digite 10, 20, 40, o Robô Robin fará o 1º gale com $10, o 2º gale com 20 e o 3º com
40.
Caso o usuário escolha multiplicador, ele definirá um valor multiplicador que multiplica
a entrada anterior, descobrindo o valor da próxima entrada.

Por exemplo:

Caso o usuário digite 2, o Robô Robin pegará seu valor de entrada (vide item 4.1)
e multiplicará por 2.

-> NÃO TEM COMO DESAGENDAR OU DESATIVAR MARTIN GALES!!

ATENÇÃO: CASO TENHA QUALQUER DÚVIDA, NÃO UTILIZE A
ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA EQUIPE - TEMOS UM
SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR @SuporteRobinIQ!!

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR



PARTE DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

4.8.4- CICLOS

Essa estratégia se aproxima muito a do martingale, entretanto, irá aumentar o valor no próximo
sinal agendado.

Por exemplo: Um usuário X, selecionou ciclos e escolheu a opção multiplicador de
1.5. Ao enviar a lista M5 EURUSD CALL 12:00

M5 CADUSD CALL 13:00

M5 EURJPY CALL 14:00

O Robô Robin identificando que o usuário perdeu a primeira negociação, imediatamente entrará no
próximo sinal com um valor 1.5 vezes o valor de entrada. Isto é, no sinal que se inicia às 13:00h o
Robô Robin entrará com (valor de entrada x 1.5).

Caso o cliente, novamente, não obtenha êxito nessa negociação, o Robô Robin entrará no próximo
sinal. Isto é, no sinal que se inicia às 14:00h o Robô Robin entrará com (valor do último ciclos x
1.5).

IMPORTANTE: Nos valendo do mesmo exemplo anterior, ou seja, usuário agenda a seguinte
lista de sinais, qual seja; M5 EURUSD CALL 12:00

M5 CADUSD CALL 13:00

M5 EURJPY CALL 14:00

No entanto, agora com 1 martingale de 1.5 e ciclos de 2.0. Dessa forma;



M5 EURUSD CALL 12:00 entrada inicial de 5 reais, em sendo loss entrará

M5 EURUSD CALL 12:05 com 5x1,5=7,5 gale 1, em sendo loss entrará M5

CADUSD CALL 13:00 com 7,5*2=15, ciclos, em sendo loss entrará

M5 CADUSD CALL 13:05 com 15*1,5=22,5, gale 1 da entrada de um ciclos, em sendo loss
entrará

M5 EURJPY CALL 14:00 com 22,5*2=45, ciclos, em sendo loss entrará

M5 EURJPY CALL 14:05 com 45*1,5=67,5, gale 1 da entrada de um ciclos Ou seja, em suma,

importante destacar que o multiplicador do ciclos irá multiplicar SOMENTE A

ENTRADA INICIAL DO PRÓXIMO SINAL . Portanto, caso haja a necessidade de realizar
gale nesse mesmo sinal, o multiplicador do gale será aquele escolhido para fazer gale.

ATENÇÃO: CASO TENHA QUALQUER DÚVIDA, NÃO UTILIZE A
ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA EQUIPE - TEMOS UM
SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR @SuporteRobinIQ!!

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

4.8.5- SOROS

Essa estratégia consiste em investir uma parte de seu capital e reinvestir os lucros
obtidos nesta operação anterior.

Logo, se minha entrada é de $10 reais e tive um lucro de $9, pegarei esse lucro de $9 e
reinvestirei na próxima entrada, fazendo uma entrada com $19. Em caso de novo win, iremos
ganhar $16,20 e iremos reinvestir $16,20 na nossa próxima operação.

Entendido a ideia dessa estratégia, o Robô Robin irá te perguntar;
1- Do lucro obtido, qual será a porcentagem que iremos usar no soros?

Por exemplo: No primeiro lucro de $9 do exemplo anterior, você quer reinvestir quanto?
50% de $9? 70% de $9 ou até mesmo 100% de $9?



2- Limite de Soros - O Robô Robin permite ao usuário definir um número máximo de soros, ou
seja, definir o número de reinvestimentos consecutivos.

Por exemplo: Limite de 2 soros - entrou com $10, ganhou $9, reinvestiu $19 (1 soros)

entrou com $19, ganhou $16, reinvestiu $35 (2

soros)

volta a entrar com $10.

2- Soros Gale - É a junção da estratégia soros com a estratégia de Martingale
Por exemplo: EURUSD CALL 12:00 - loss, o Robo Robin fará o Martin gale, EURUSD
CALL 12:05. Em caso de win, fará o ciclos, irá reinvestir o lucro obtido no gale.

ATENÇÃO: CASO TENHA QUALQUER DÚVIDA, NÃO UTILIZE A
ROBIN SEM ANTES CONSULTAR NOSSA EQUIPE - TEMOS UM
SUPORTE DE 08:00H AS 01:00H, BASTA DIGITAR @SuporteRobinIQ!!

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

4.8.5- SINAIS AO VIVO

A robin executa seus sinais de 2 formas, quais sejam;

1- quando o usuário digitar /sinais, será perguntado em qual dia, e qual a lista de sinais ele
quer que o robô execute. Após preencher essas informações será enviado uma mensagem
perguntando se o usuário realmente deseja que a robin execute aqueles sinais seguindo aquela
configuração. Nesse contexto, conforme informado na mensagem de agendamento, caso o
usuário queira desagendar os sinais agendados é só digitar /desagendar E CONFIRMAR que



deseja desagendar aqueles sinais clicando no botão SIM.

ATENÇÃO: APÓS DIGITAR O /DESAGENDAR É NECESSÁRIO CONFIRMAR O
DESAGENDAMENTO, FIZEMOS ISSO PENSANDO NAQUELE USUÁRIO QUE
CLICOU NO /DESAGENDAR SEM QUERER.

2- Sinais ao vivo, uma vez presente no grupo de sinais, a robin é capaz de ler os sinais ao vivo
que chegaram no grupo e executar nas contas dos usuários que ativaram tal funcionalidade. Uma
vez ativada, a robin executará todos os sinais ao vivo que forem enviados naquele grupo. Dessa
forma, conforme informado na mensagem de ativação, caso o usuário queira desativar os sinais
ao vivo é só digitar /sinais_ao_vivo e clicar em DESATIVAR.

Mas porque há essa diferença entre desagendar e desativar?

Simples. Pensamos naquele usuário que tem uma lista agendada e os sinais ao vivo ativo. Nesse
caso, caso ele queira desagendar somente a lista, e continuar executando os sinais ao vivo,
ele conseguirá. Visto que são comandos independentes.

DESAGENDAR - DESAGENDAMOS o que está agendado, logo, lista de sinais e sinais ao
vivo que já chegaram no grupo mas ainda não foi executado.

DESATIVAR - DESATIVAMOS o que está ativo, logo, a função sinais ao vivo

Importante: Com os sinais ao vivo ativo, caso o usuário digite /config e altere sua configuração,
essa será alterada imediatamente, ou seja, após confirmada, a nova configuração já valerá para o
próximo sinal ao vivo.

TEMPO MÁXIMO PARA OCORRER O DESAGENDAMENTO/DESATIVAÇÃO DOS
SINAIS AO VIVO: 45 segundos . Ou seja, é necessário desagendar/desativar os sinais, no
máximo, 45 segundos antes do início do sinal. Desagendamento/desativação com menos de 45
segundos para o início da ordem não funcionará, ou seja, o sinal entrará normalmente. Isso
ocorre porque 45 segundos antes da robin executar o sinal, ela começa a verificar se o usuário
ativou notícias, tendência, por isso a necessidade de um desagendamento/desativação prévio.



-> NÃO TEM COMO DESAGENDAR OU DESATIVAR MARTIN GALES!!

ATENÇÃO: CASO TENHA QUALQUER DÚVIDA, NÃO UTILIZE A ROBIN SEM
ANTES CONSULTAR NOSSA EQUIPE - TEMOS UM SUPORTE DE 08:00H AS
01:00H, BASTA DIGITAR @SuporteRobinIQ!!

A EQUIPE ROBIN NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR EQUÍVOCOS POR PARTE
DO USUÁRIO AO REALIZAR SUA CONFIGURAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA- DAASSOCIAÇÃO:
O Usuário do Robô Robin se compromete a fornecer dados pessoais
verdadeiros, precisos, atuais e completos durante o procedimento de
cadastramento.

Referidos dados se prestam a auxiliar a equipe Robô Robin a manter um registro detalhado da
conta de seus usuários, auxiliando na escolha de promoções e serviços que ajudarão a tornar o
Robô Robin o melhor e mais completo ChatBot do mundo.

O fornecimento de falsa informação ou a utilização de informações de terceiros constitui
crime, qualificado no Código Penal Brasileiro. Caso decorra algum dano ou prejuízo a terceiros
ou a própria equipe Robô Robin, este será compelido a indenizar a equipe Robô Robin sem
prejuízo de vir a responder pelas perdas e danos respectivos.

Caso o Usuário verifique algum dado errado, poderá digitar /alterar_conta e
retificá-los a qualquer momento.
Ao enviar alguma ordem para o Robô Robin, essa ordem é automaticamente gravada em
nosso banco de dados, bem como data e horário. Dessa forma, em eventuais lides as
ordens enviadas pelos usuários poderão ser analisadas por ambas as partes, contratante
e contratado.

CLÁUSULA QUINTA- DA IRRESPONSABILIDADE
QUANTO A EVENTUAIS
BLOQUEIOS/LIMITAÇÕES

Prestamos um serviço integralmente dependente da plataforma escolhida (IQ
Option/Quotex). Ocorre que essas plataformas não deixam claro o que é ou não
permitido. Assim, a equipe Robô Robin se empenha para adequar as condições,



implicitamente impostas.

Dessa forma, sem saber o que de fato é permitido, não nos responsabilizamos por eventuais
bloqueios ou limitações que os usuários possam sofrer pela corretora. Ademais, nunca teremos a
certeza que esse bloqueio decorreu do uso do robô ou foi motivado por outras circunstâncias.

CLÁUSULA SEXTA- DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E
SEGURANÇA

O Robô Robin ChatBot possui uma política de privacidade e segurança que
visa proteger os dados fornecidos pelos usuários.

A equipe Robô Robin não venderá ou compartilhará suas informações pessoais com
terceiros. Somente mediante autorização judicial é que essas informações poderão ser
divulgadas à autoridade solicitante.
Caso o usuário disponibilize suas informações constantes na conversa com o Robô Robin
ChatBot a terceiros, será de sua inteira responsabilidade o uso que esses venham a fazer
das mesmas.

Para garantir a sua segurança, é recomendável que você não repasse sua chave do Robô
Robin para terceiros. Visto que, como narrado, essa chave é a forma que o Robô Robin
te identifica. Sendo fornecida essa chave, o Robô Robin irá executar a ordem.

Todos os dados fornecidos pelos usuários são mantidos em total sigilo e salvos em nosso banco
de dados. A equipe Robô Robin utiliza uma tecnologia excelente para garantir a segurança e a
proteção de seus dados contra o acesso de pessoas não autorizadas ou o uso inapropriado.

ESPECIALMENTE A SENHA DA CORRETORA É CRIPTOGRAFADA E
CONFIDENCIAL. ISTO É, NEM MESMO NOSSO SUPORTE TEM ACESSO
A SUA SENHA.

Portanto, nota-se a completa observância e respeito por parte da equipe Robô Robin aos
princípios elencados no art.3 da lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Bem como aos direitos e
garantias do usuário, preconizados no art 7º da aludida lei.
Em caso de alterações na política de segurança do Robô Robin ChatBot o usuário será
avisado, seja através de seu e-mail ou por meio de informativos vinculados em nosso grupo do
Telegram, qual seja: https://t.me/robinRobo

CLÁUSULA SÉTIMA- DO ACESSO A PLATAFORMA
ESCOLHIDA

O Usuário, a partir do presente acordo, autoriza, expressamente, que o Robô Robin
acesse sua conta na plataforma escolhida (IQ Option ou Quotex) para executar as ordens
por ele enviadas.



Ao consentir com o presente termo, ambas as partes assentem que o serviço prestado pelo Robô
Robin ChatBot não viola o inciso I do art 7º da lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que assim
prevê:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO O
Usuário se responsabiliza pela titularidade das informações que transmite a equipe o Robô
Robin.

O Usuário deve fornecer dados corretos, exatos, precisos e atuais. Cada usuário
é pessoalmente responsável pelos dados que fornece.

A equipe Robô Robin ChatBot não se responsabiliza pela veracidade
das informações prestadas por seus Usuários.

O fornecimento de falsas informações configura crime de falsidade ideológica, tipificado no
art. 299 do Código Penal, cuja pena está estabelecida entre um a três anos de reclusão,
acrescido de multa.

O fornecimento de falsa informação pelo Usuário dará direito a equipe Robô Robin de excluir a
chave do respectivo usuário, sem aviso prévio, seja em caráter temporário, pelo tempo que
entendermos necessário para esclarecer a situação, ou em definitivo, a critério exclusivo da equipe
Robô Robin ChatBot em razão da violação dos termos deste acordo, sem que o Usuário seja
ressarcido das quantias já pagas.

Os danos causados a terceiros pela utilização de informações falsas pelo Usuário sujeitará
este último às penas da lei, bem como ao direito de regresso por parte da equipe Robô
Robin.
O Usuário não poderá utilizar terceiros para realizar qualquer ação, compra, venda ou
cancelamento do serviço Robô Robin. Salvo mediante procuração.

O Usuário manterá todas as informações fornecidas através do Robô Robin ChatBot em
sigilo e não está autorizado a cedê-las ou divulgá-las.
O Usuário não poderá violar, intencionalmente ou não, qualquer norma legal presente no
sistema legal brasileiro, tampouco alegar desconhecimento das disposições normativas
vigentes.



CLÁUSULA NONA- DO MÉTODO DE PAGAMENTO.

Após profunda pesquisa, a equipe Robô Robin optou pelas plataformas MERCADO PAGO e
MONETIZZE. Ou seja, qualquer dúvida ou problema com o pagamento devem ser
solucionados com as plataformas supracitadas.
A EQUIPE ROBÔ ROBIN NÃO SE RESPONSABILIZA COM NENHUM
PROBLEMA ENVOLVENDO O MEIO DE PAGAMENTO.

A EQUIPE ROBÔ ROBIN TEM ATÉ 48H APÓS A DATA DE
CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO PARA FORNECER A CHAVE
DE CADASTRO.

O usuário do Robô Robin ChatBot terá o direito de usar o serviço durante UM MÊS, não
sendo a equipe Robô Robin obrigada a restituir quantias pagas, caso o usuário desista do
serviço contratado durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Cláusula Resolutiva

Em conformidade com o artigo 474 do Código Civil, UMA VEZ CONSTATADA
INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO, ESTE TERÁ 2 DIAS PARA SE
REGULARIZAR. CASO TAL SITUAÇÃO PERSISTA SUA CHAVE SERÁ
BLOQUEADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA NÃO
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
A equipe Robô Robin preza pelos seus clientes e confia em seus serviços.
Desta forma, garantimos DOIS DIAS de testes totalmente gratuitos. Sendo assim, transcorrido os
testes, já conhecendo o nosso produto, o usuário poderá optar por adquiri-lo.
Sendo assim, salvo situações excepcionais, não realizaremos a devolução do valor pago. Haja

vista, o usuário já realizou um pré teste.

Caso a rescisão do presente contrato se dê por culpa EXCLUSIVA do Usuário, o mesmo não será
REEMBOLSADO das quantias efetivamente despendidas.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO DE ELEIÇÃO E
EVENTUAIS LIDES

A Equipe Robô Robin ao ser acionada judicialmente por fato cometido por seus usuários, tem o
direito de reaver o que houver despendido judicialmente contra quem deu causa, exercitando seu
direito de regresso.

A Equipe Robô Robin não se responsabiliza, e não poderá ser responsabilizada, pelo uso que
terceiros façam das informações de acesso que o usuário tenha fornecido a eles, tais como: chave
Robô Robin, login e senha da corretora ou outras informações semelhantes.

O foro para dirimir eventuais controvérsias que decorram deste contrato será o do
consumidor, segundo inteligência do art. 6º, VIII c/c art. 101, I do CDC.

Caso o litígio decorrente do presente contrato não for caracterizado pela legislação
consumerista, o foro de eleição será o foro da cidade de Belo Horizonte – MG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Acordo será regido pelas leis do Brasil e atende ao sistema legal
brasileiro, aos princípios gerais de direito e às normas internacionais de
comércio
eletrônico.

Caso o Usuário não concorde com determinada cláusula deste Acordo, e obtenha
judicialmente a nulidade da mesma, os demais dispositivos não serão prejudicados e
permanecerão em vigor.

AO SE CADASTRAR OU UTILIZAR NOSSOS SERVIÇOS VOCÊ CONCORDA QUE LEU
E COMPREENDEU OS TERMOS E DISPOSIÇÕES DESTE ACORDO DE UTILIZAÇÃO
E ESTÁ CIENTE DE SEU INTEIRO TEOR, ACEITANDO SUAS CONDIÇÕES.

Belo Horizonte

08/04/2022


