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TERMOS E CONDIÇÕES DO CAMPEONATO SUCESSO EM 
FOREX 

Pelo presente documento de termos e condições, as Partes: 

I. Trading Success e todos os seus colaboradores e parceiros, aqui 

denominados como Organizadores, ou ainda, individualmente, 

como Organizador; 

II. Alunos dos cursos de investimento automatizado com EA’s/robôs da 

empresa “Investidor de Sucesso” que aderiram à participação ao 

campeonato e foram aprovados, aqui denominados como 

Participantes, ou ainda, individualmente, como Participante; 

As partes acima qualificadas, resolvem definir os termos e condições de 

realização e participação no “Campeonato Sucesso em Forex”, de acordo com as 

cláusulas e condições descritas ao longo deste documento. 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Este documento visa definir todos os termos e condições de realização 

e participação no “Campeonato Sucesso em Forex”. Ao manifestar interesse de 

participação neste campeonato, o participante confirmar estar ciente e 

totalmente de acordo com tudo que está aqui contido e com quaisquer alterações 

que eventualmente sejam feitas deste documento.  

1.2 Caberá aos Organizadores realizar o campeonato, zelar pelo fiel 

cumprimento de todo este documento, aceitar ou negar a adesão de 

Participantes ao campeonato, publicar resultados parciais/finais do 

campeonato, coibir qualquer tipo de fraude ao campeonato, fazer entrega da 

premiação ao agraciado, fazer alterações neste documento sempre que julgue 

necessário e sempre que feitas, compartilhar a nova versão do documento aos 

Participantes, auditar os resultados, fazer comunicados aos participantes 

quando preciso.  
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1.3 Caberá aos Participantes participar do campeonato, respeitando todos 

os T&C e Organizadores, fornecer as informações necessárias para a auditoria 

do campeonato por parte dos Organizadores, reportar diretamente aos 

Organizadores qualquer possibilidade de fraude ou vulnerabilidade das regras 

do campeonato. 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES 

Para efeito deste documento, considera-se: 

2.1 Expert Advisor: também chamado de consultor especialista, assim 

como robô ou ainda pela sigla “EA”, é um software executado pela plataforma 

“Metatrader 4” que contém uma ou mais tarefas a serem executadas, sendo 

alguns exemplos destas tarefas a abertura, fechamento ou gerenciamento de 

ordens, geração de arquivos, configuração da plataforma, ou mesmo 

monitoramento. 

2.2 T&C: abreviação de “Termos e Condições”. Faz referência a este 

documento sobre todos os termos e condições do campeonato de Forex do 

Investidor de Sucesso. 

2.3 Senha Investidor: senha que permite apenas visualização de 

informações da conta, tais como ordens abertas, ordens fechadas e saldo da 

conta. Quando ao conectar na plataforma MT4, é usada a senha investidor, ao 

invés da senha mestre, não é possível abrir, modificar ou fechar ordens. Além 

disto, com a senha de investidor não é possível alterar a senha mestre (senha 

de operação), ou seja, não há qualquer risco para a segurança da conta. 

2.4 Negociação Automatizada: ordens que são abertas, gerenciadas e 

fechadas por um Expert Advisor. 

2.5 Data de inscrição: data e hora que o Participante preencheu os dados 

de participação no campeonato e confirmou a participação no campeonato. Esta 

data e hora será baseada no horário de Brasília para todos os Participantes. 
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2.6 Período de Participação: tempo corrido entre a data de inscrição do 

Participante no campeonato e o término do próprio campeonato. 

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO AO CAMPEONATO 

3.1 Poderão aderir ao campeonato qualquer aluno de um dos seguintes 

cursos da empresa “Investidor de Sucesso”: “Top Trader”, “Sucesso em Forex”, 

“Sucesso em Forex 2.0” e “Programa Sucesso em Forex”. 

3.2 Cada aluno poderá participar apenas com uma conta de operação, seja 

ela uma conta de operação demonstrativa ou conta de operação real. Não será 

permitido que mais de um aluno utilize a mesma conta de operação. 

3.3 Para aderir ao campeonato, o aluno deverá acessar a área de membros 

do curso “Sucesso em Forex 2.0” ou “Programa Sucesso em Forex” e depois 

acessar “Campeonato Sucesso em Forex” no menu de opções laterais. Neste 

menu, o aluno deverá acessar a página “Participar” e preencher todos os dados 

solicitados corretamente, sendo eles: nome completo, CPF, data de nascimento, 

telefone, cidade, estado e país de domicílio, tipo de conta de operação, corretora, 

servidor, número de conta e senha de investidor. 

3.4 O aluno em hipótese alguma deverá fornecer a senha mestre da conta 

de operação, seja neste formulário, por email ou qualquer outra forma para os 

Organizadores sobre pena de exclusão automática do campeonato. 

3.5 Após fornecido os dados do item 3.3 e enviado, só será permitido a 

alteração da senha de investidor. Todos os demais dados não poderão ser 

alterados, salvo em caso excepcionais a serem analisados e julgados pelos 

Organizadores sobre o deferimento ou não da alteração. O pedido para análise 

destes outros casos de alteração de dados deverá ser enviado para o email 

suporte@investidordesucesso.com.br com o título “Campeonato: alteração 

de dados”. 

3.6 É dever do Participante manter a senha de investidor sempre 
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atualizadas dentro do formulário de participação do campeonato. O participante 

pode alterar esta senha sempre que julgue necessário, desde que atualize a 

informação no formulário. 

4 CLÁUSULA QUARTA – DOS REQUISITOS DE OPERAÇÃO NO 
CAMPEONATO 

4.1 O Participante deverá operar em ao menos 3 ativos diferentes. 

4.2 O Participante deverá operar com no mínimo 2 Expert Advisors, não 

havendo uma quantidade máxima permitida. 

4.3 Para fins de pontuação no campeonato, só serão consideradas as 

ordens executadas em pares de Forex, CFD’s, Índices ou em metais. 

4.4 O Participante pode operar manualmente na conta usada no 

campeonato, mas apenas as ordens dos Experts Advisors serão consideradas 

no cálculo da pontuação no campeonato. 

4.5 O Participante deverá ter ao menos 8 operações automatizadas 

mensais, que foram abertas e fechadas, para manter-se como participante no 

campeonato. 

4.6 O Drawdown de ordens fechadas dos Expert Advisors não poderá 

ultrapassar 35,00% a qualquer momento. Caso este valor seja ultrapassado, o 

Participante será automaticamente desclassificado do campeonato. 

4.7 Em nenhum instante de operação, o Participante poderá ter um 

somatório dos lotes de todas as ordens abertas superior a 0.15 lotes para cada 

USD 1.000 do balanço da conta. A título de exemplo, supondo que o 

Participante tenha uma conta com balanço atual de USD 10.000 e esteja com 

8 ordens abertas, a soma do lote de todas estas 8 ordens, independente do par, 

não poderá ultrapassar 1.50 lotes. ((0.15 lotes / USD 1.000) * USD 10.000) 
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5 CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

5.1 Para fins de pontuação e ranqueamento no campeonato, será 

considerada a rentabilidade total a contar da data de inscrição do Participante 

no campeonato até a data de término do campeonato. Os Participantes serão 

ranqueados por ordem decrescente das rentabilidades totais obtidas neste 

período. 

5.2 Caso dois ou mais Participantes obtenham a mesma rentabilidade e 

por consequente estejam na mesma colocação, será usado como critério de 

desempate, a ordem decrescente do quociente entre rentabilidade e drawdown 

máximo. Se ainda assim permanecer o empate de posições entre os 

Participantes, será uado como critério de desempate final, a ordem decrescente 

do maior período de participação. 

6 CLÁUSULA SEXTA – DA SAÍDA DO CAMPEONATO 

6.1 O Participante poderá sair do campeonato a qualquer momento que 

desejar, mas caso deseje voltar a participar, ele terá que esperar até que se 

encerre o campeonato atual. 

6.2 Ao sair voluntariamente do campeonato, o Participante perderá toda a 

pontuação atual no campeonato, como também a sua classificação atual, 

mesmo que estivesse em alguma faixa de premiação. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA PREMIAÇÃO 

7.1 A premiação para o Participante melhor ranqueado será publicada na 

área de membros do curso “Sucesso em Forex 2.0” ou “Programa Sucesso em 

Forex” na página “Premiação” da opção “Campeonato Sucesso em Forex”. 

7.2 Caso por qualquer razão, o prêmio não possa ser adquirido pelos 

Organizadores para a premiação, ele deverá ser substituído por um prêmio de 
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valor igual ou superior ao prêmio anteriormente anunciado. 

7.3 O prêmio estará disponível no escritório comercial da empresa “O 

Investidor de Sucesso” e poderá ser retirado pessoalmente pelo Participante 

agraciado, ou por um representante portando uma procuração para tal finalidade 

em nome do Participante agraciado. Todos os detalhes para a retirada do 

prêmio, inclusive o agendamento da retirada, será feito por email após os 

Organizadores comunicarem ao Participante da sua premiação. 

7.4 O prêmio pode ser enviado ao domicílio do Participante, mas a 

responsabilidade por alguma eventual tributação, taxação, dano, extravio ou 

atraso do prêmio é inteiramente do Participante. Ao despachar o prêmio para o 

Participante, este já será considerado entregue para todos os fins. Os custos 

do envio, e tão somente este, serão pagos pelos Organizadores. 

8 CLÁUSULA OITAVA – DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES 

8.1 São expressamente proibidos os itens abaixo no campeonato: 

• Sinais ou sistema de cópias de ordem, independente da origem da 

ordem; 

• Uso de EA’s com manejo de risco do tipo “Martingale” ou “Grid”; 

• Ordens sem Stop Loss ou com Stop Loss superior a 500 PIP’s; 

• Ordens com lote de operação superior a 0.50 lotes ou 5,00% de risco 

por operação; 

• 3 ou mais ordens do mesmo EA/Estratégia e mesmo símbolo 

estarem abertas simultaneamente; 

8.2 Caso seja verificado a infração a qualquer um dos pontos do item 8.1, 

o Participante será excluído do campeonato. 
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9 CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

9.1 Todos os Participantes, além de autorizarem o acesso ao histórico de 

sua conta, ainda autorizam a divulgação pública e compartilhamento deste com 

terceiros para fins de análise, campanhas de marketing dos Organizadores ou 

de terceiros, melhoramento dos EA’s, ranqueamento do campeonato e 

quaisquer outros fins que os Organizadores julguem necessários. 

9.2 Fica autorizado o uso das iniciais do nome do Participante ou o uso do 

Nome e iniciais do sobrenome. A título de exemplo, supondo que o Participante 

se chame “Manuel Enzo Lorenzo da Rosa”, os Organizadores só poderiam fazer 

divulgação de uma das 2 formas seguintes: “M.E.L.R.” ou “Manuel E. L. R.”.  

9.3 Fica expressamente proibido aos Organizadores a divulgação do 

Nome Completo, Email, CPF ou quaisquer outros dados pessoais do 

Participante no ranking, exceto o nome da cidade, estado ou província, e país 

do participante. 

9.4 Os Participantes não receberão dos Organizadores qualquer 

contrapartida pelo uso, divulgação e compartilhamento das informações aqui já 

autorizadas. 

9.5 Caso os Organizadores queiram usar, divulgar ou compartilhar 

quaisquer informações do Participante que não estejam aqui expressamente 

citadas como permitidas para estes fins, os Organizadores só poderão fazê-lo 

mediante pedido e eventual autorização por escrito ou por email. 

9.6 A saída voluntária do Participante, como citada no item 6.1, não 

impede o uso, divulgação e compartilhamento das informações  obtidas no 

período em que ele era participante, mas os Organizadores não poderão usar, 

divulgar ou compartilhar informações obtidas posteriormente ao pedido de saída 

do campeonato feito pelo Participante. 
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Os Organizadores desejam a todos os Participantes boa sorte! 

10 de outubro de 2018 

Trading Success e Equipe 


