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O MERCADO 
FINANCEIRO 
MUNDIAL

Há séculos, as instituições que dominam o 
mercado financeiro global criaram uma 
estrutura cuidadosamente projetada capaz de 
extrair o máximo valor possível de resultados 
para si mesmas. Essas organizações absorvem e 
concentram para si a maior parte do dinheiro 
que entra nos mercados, de tal forma que o 
sistema financeiro mundial está a ser parasitado 
e “manipulado” por todos os lados, ora são por 
essas instituições financeiras, ora pelos estados e 
hora por ambos.

QUEM SÃO OS 

MEGA CAPITALISTAS?

São instituições gigantescas e ao contrário do que se 
divulga eles não estão nem um pouco preocupados com 
você, pequeno investidor. Segundo levantamento feito 
há pouco tempo pelo Instituto Federal de Tecnologia de 
Zurique, Suíça, descobriu-se que pouco mais de 100 
empresas dominam quase metade de todo o capital 
mundial e dessas, em torno de 50 têm intensa atuação 
nos mercados e nas bolsas de valores. 
 
Podemos citar conglomerados como: Goldman Sachs, 
Barclays, Bank of América, Capital Group Companies Inc., 
FMR Corporation, AXA, Citibank, State Street Corporation, 
JP Morgan Chase, Legal e General Group, Vanguard 
Group e UBS. 
 
Nesse topo da pirâmide há concentração de muito 
dinheiro na mão de pouquíssimos players/negociadores 
e em baixo disso, na base estão os pequenos 
investidores, a grande quantidade de pessoas com 
pouco dinheiro. 



MAN X MACHIN

04

COMO FUNCIONA O 

MERCADO?

De maneira ilustrativa, funciona como uma pizza e as suas fatias. Para eles aumentarem 
o tamanho das suas fatias na pizza é necessário diminuir a fatia de alguém. O dinheiro já 
está a circular no mercado e em determinados momentos ele troca de mão. 
 
Os grandes players/negociadores possuem poder, informação, influência e eles estão a 
sugar o dinheiro dos bancos centrais, dos fundos de investimentos da venda a retalho e 
consequentemente o seu também, e além de todo esse poder e influência com o poder 
do dinheiro adquirem a mais alta tecnologia para conseguir isso. 

HOMEM X MÁQUINA

A relação, homem versos máquina, é algo fascinante. Além de nos salvar da fome as 
máquinas são capazes de nos tornar quase um super-homem. Nos dão velocidade, 
eficiência, nos fazem até voar. O problema é quando a relação homem/máquina se 
torna homem contra máquina. E sem querer levar esse artigo para um cenário 
apocalíptico onde a sobrevivência da humanidade é ameaçada por nossas próprias 
criações frias e sem coração, queremos falar de algo real e que está a acontecer 
neste exato momento. 
 
Qual é a sua hipótese contra uma máquina de alta tecnologia atuando no mercado 
financeiro? 
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A ALTA 
TECNOLOGIA 
FINANCEIRA 

Essas máquinas são chamadas de HFT’s (High 
Frequency Trading) e são super-robôs 
automatizados ou se preferir, máquinas de 
alta frequência de trade. As mentes capazes 
de criar essa tecnologia, pode acreditar, são 
as mais geniais do planeta e com certeza as 
mais bem pagas do mundo.

Na verdade, essas máquinas são “softwares” 
ultramodernos programados com um único 
objetivo: aproveitar toda e qualquer ineficiência 
ou oportunidade do mercado para lucrar e estão 
programados para arrancar dinheiro do mercado. 
 
Os primeiros HFT’s, capazes de operar na 
frequência dos milissegundos surgiram nos 
Estados Unidos no final da década de 90.  
 
Atualmente, a atuação dessas supermáquinas 
têm crescido nas bolsas de todo o mundo. 
Segundo as últimas estimativas, mais de 80% dos 
negócios realizados no mercado financeiro são 
realizados por HFT’s. Tens noção do que isso 
significa? De cada 1000 negócios que ocorre na 
bolsa, mais de 800 são feitos por robôs de alta 
frequência, considerando esse número absurdo e 
que poucos terem acesso a essa tecnologia, 
podemos concluir 4 fatos importantes: 
 

QUAL É A SUA 

HIPÓTESE 

CONTRA UMA 

MÁQUINA DE 

ALTA 

TECNOLOGIA 

ATUANDO NO 

MERCADO 

FINANCEIRO?
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Quando perdes dinheiro no mercado é muito provável que 
esse dinheiro vai para o bolso das grandes instituições 
financeiras que podem pagar pelos HFT’s. Essas maravilhas 
tecnológicas são desenvolvidos com tecnologia de ponta, 
exigem anos de pesquisa, milhares de horas e de dólares 
também investidos em programação e estrutura de 
hardware. 
 
É uma tecnologia altamente sofisticada e sútil capaz de 
capturar as mínimas alterações da microestrutura do 
mercado, podendo executar milhares de ordens por segundo 
promovendo lucros constantes de tal maneira que essas 
negociações passam despercebidas pela maioria dos 
investidores 

A possibilidade de manualmente você estar em igualdade 
com esses super-robôs automatizados é zero, pessoas 
perdem e ganham todos os dias na bolsa e corretoras em 
todo o mundo, porém como demonstram as pesquisas, 
perdem muito mais do que ganham e a única maneira de 
você sair dessa “corrida dos ratos” é estar em pé de igualdade 
com esses gigantes, e certamente está se perguntando: “Mas 
como fazer isso sendo pequeno?”

03
Essa certamente é estratégia mais poderosa do mercado 
financeiro mundial, esse artigo é altamente esclarecedor para 
todos, na verdade, esse assunto é muito mais abrangente do 
que especificamente ao mercado de bitcoins, esse é o 
“modus operandi” que as grandes instituições financeiras 
utilizam para acumular ativos na baixa e distribuí-los na alta.
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04
Abaixo os 2 diagramas que revelam o princípio do 
funcionamento desses grandes players segundo a 
metodologia desenvolvida por Richard Wyckoff, que é a 
autoridade máxima no assunto e tão reconhecido como 
outros grandes nomes consagrados do mercado mundial de 
todos os tempos como Charles H. Dow e Ralph N. Elliott.
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ONDE O BITCOIN ENTRA 

NESSA HISTÓRIA?

Quando Satoshi Nakamoto escreveu o “whitepaper” que daria origem ao 
Bitcoin, o sonho nas entrelinhas era a reinvenção do dinheiro retirando o 
poder dos grandes banqueiros mundiais e dando oportunidade para qualquer 
pessoa no planeta de ter e ser o seu “próprio banco”. 
 
Mas é óbvio que o mercado multibilionário do bitcoin não passaria 
despercebido pelas “baleias institucionais” e para rivalizar com elas, do outro 
lado, estão as ”baleias nativas” do Bitcoin. Esses são os já bilionários desse 
novo segmento, pois largaram da frente e estão numa corrida incessante para 
acumular mais e mais bitcoins. 
 
Estes também se armaram desses mesmo aparatos tecnológicos devido ao 
seu poderio económico e com “artilharia pesada” estão a lutar contra os 
tubarões financeiros institucionais que obviamente já despertaram para o 
Bitcoin. O que estamos a presenciar no momento é uma verdadeira batalha 
de robôs para acumular bitcoins. 
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QUEM SÃO OS 

BIG PLAYERS?

São as famosas baleias que fazem o uso dos HFT’s diariamente na bolsa, 
inclusive nas maiores exchanges de bitcoins. E o problema dos big players por 
incrível que pareça não é dinheiro, isso eles têm de sobra e sabem como 
ganhar cada vez mais. O problema que os HFT’s resolvem para eles é uma 
coisa chamada liquidez. 
 
Simplesmente porque suas ordens têm volumes gigantescos e para eles 
faturarem essas ordens são precisam ser distribuídas de tal maneira a 
encontrar pessoas comuns e/ou instituições apostando na outra ponta. 

É preciso entender que os investidores institucionais, as grandes baleias, têm 
problemas bem diferentes das pessoas comuns, o problema dos big players é 
encontrar pessoas/instituições corajosas o suficiente para comprar quando 
um desses gigantes quer vender. 
 
Ou como arranjar pessoas/instituições dispostas o suficiente para vender 
quando um desses mesmos gigantes desejam comprar. É aí que entram os 
HFT’s, o objetivo deles é encontrar liquidez para fazer os melhores negócios 
possíveis. E se não há liquidez, eles geram liquidez! 

COMO TUDO ISSO FUNCIONA?
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COMO AS BALEIAS FAZEM ISSO? 

O que será revelado a partir de agora são informações 

secretas sobre as estratégias de como os mercados são 

manipulados por estas grandes baleias através dos mais 

poderosos HFT’s existentes. E como podes se proteger e 

até mesmo se beneficiar com esta situação.

A) SPOOFING

Vamos a um exemplo do mercado mundial de bitcoins. Os compradores e 
vendedores enviam suas ordens através das exchanges. Essas ordens ficam 
registradas no book de ofertas. Digamos que o último preço do BITCOIN foi 
negociado a U$ 17.500,00 e um vendedor pode desejar vender 1 bitcoin a U$ 
17.510,00 isso fica registrado no book de ofertas. 
 
Um robô HFT pode posicionar e reposicionar uma ordem de venda de 1.000 
BITCOINS à U$ 17.450,00 e isso obrigaria os outros participantes a praticarem 
preços cada vez mais baixos. Por exemplo, à U$ 17.449,00 de modo a não 
perderem a vez na fila, afinal aquela ordem gigantesca esgotaria toda a 
liquidez naquela faixa de preço. 
 
A fila no livro de ofertas não é formada por ordem de chegada, mas pelos 
melhores preços seja de compra, seja de venda, e os melhores preços de 
compra ou venda serão executados antes. Essas ordens gigantescas vão se 
repetido diversas vezes e atraindo preços a certas regiões cada vez mais 
baixas. Porém, o robô HFT não queria vender, na verdade, o que ele desejava 
era colocar o preço cada vez mais baixo para poder comprar. Mas só quando 
o preço chegasse a U$ 17.400,00, por exemplo. 
 
O nome dessa prática é SPOOFING e é proibida, os primeiros casos já vem 
sendo punidos pelos órgãos reguladores, apesar disso, essa prática ocorre 
centenas e milhares de vezes diariamente. 
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B) ORDENS ICEBERG
Outro exemplo da atuação dos HFT’s são as ordens iceberg. Por exemplo, se o 
investidor institucional (Big Player) atuando no mercado de bitcoins deseja 
comprar 10,000 Bitcoins, ele terá dificuldade para adquirir esse volume sem 
movimentar excessivamente a cotação do mesmo, pois segundo a lei da 
oferta e da procura uma demanda tão grande assim certamente provocaria 
uma alta de preços. 
 
Os robôs HFT’s podem ser programados com o plano de comprar os Bitcoins 
a um determinado preço, porém em pequenas quantidades. Ele compra 5 
bitcoins, depois renova a oferta com mais 5 bitcoins e assim por diante. 
Ninguém sabe quantas vezes isso será feito, só o investidor institucional sabe 
que precisa comprar 10,000 bitcoins. Assim o mercado não fica eufórico e não 
começa a subir com tanta intensidade. 
 
A compra será dividida em diversos lotes menores e todo o mundo só 
enxerga a ponta do “iceberg”, por isso essas ordens recebem o nome de 
ordens “iceberg”. 
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A DESTRUIÇÃO DOS 

PEQUENOS INVESTIDORES 

ESTÁ PROGRAMADA

Os robôs HFT’s conseguem comprar 
pelo menor preço e vender pelo 
maior preço possível sem chamar a 
atenção do mercado. Tanto para 
executar ordens de forma sigilosa, 
como para posicionar ordens e 
cancelá-las milissegundos antes 
delas se concretizarem. Isso contudo 
sem nenhuma interferência humana 
e milhares de vezes ao dia. 
 
Esse tipo de mecanismo é 
extremamente complexo e 
certamente uma informação muito 
bem guardada. 
 
Lembre-se que estamos falando de 
instituições que geram receitas 
anuais maiores que o PIB de muitos 
países, conseguir uma informação 
como essa seria o equivalente a 
roubar informações secretas de um 
poderoso governo. No entanto 
podemos ter uma certeza, o principal 
problema que os sistemas 
automatizados HFT’s precisam 
resolver é a LIQUIDEZ, e na 
necessidade de consegui-la os 
sistemas HFT’s mesmo sem querer 
acabam deixando rastros. 

12
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A BOA NOTÍCIA É QUE ESTES “RASTROS” 

FORAM MAPEADOS E IDENTIFICADOS

Ao longo dos últimos cinco anos uma equipe anônima de desenvolvedores, 
traders e programadores de várias partes do mundo a exemplo de Satoshi 
Nakamoto, uniram-se e começaram a rastrear, identificar e finalmente codificar 
os rastros deixados pelos poderosos sistemas automatizados HFT’s, 
conseguindo compreender toda a arquitetura do funcionamento desse sistema 
e através do mapeamento do seu código-fonte criaram um sistema compacto e 
100% semelhante aos poderosos HFT’s. 
 
O surpreendente é que conseguiram aprimorar a desempenho desse sistema 
de forma específica para o mercado mundial de bitcoins que diferente de 
qualquer outro ativo apresenta uma volatilidade ímpar. 
 

Esse sistema recebeu o nome de DexBTC.io®. Nele é utilizado um sistema 

de balanceamento por “peso” com os principais indicadores conhecidos, 

onde o destaque é para os indicadores de volume que uma vez 

identificados, geram ordens através de um sistema inédito de FRACTAIS em 

questão de segundos funcionando de forma 100% automática. 

O DexBTC.io® é um sistema que trabalha dentro das maiores corretoras de 

futuros de bitcoins do mundo: BitMEX, Deribit, Binance Futures, Okex e 

Bybit, esse sistema pode colocar pessoas comuns em pé de igualdade aos 

grandes players do mercado mundial de forma 100% automática e 100% 

segura. 

✔ 100% automática porque uma vez plugado na conta da sua corretora vai 

trabalhar através das API’s fornecidas pela próprias corretoras sem você fazer 

absolutamente nada e ainda poderá acompanhar as operações direto na sua 

conta em tempo real e também através do Dashboard do DexBTC.io®.

✔ 100% segura porque é direto na sua conta, ou seja, direto no seu bolso. A custódia 

dos seus bitcoins ficarão sempre no seu poder, estará para sempre no controle 

total dos seus próprios recursos, podendo sacar, transferir ou simplesmente 

contabilizar os lucros diários.

Satoru Tatsuo
“Satoshi criou o bitcoin, agora iremos multiplicá-lo!”

Satoru Tatsuo
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A RENTABILIDADE DA PLATAFORMA 

COMO COMEÇAR

A rentabilidade do DexBTC.io®  obviamente está ligada a volatilidade 

do mercado por isso variável, porém fazemos a métrica todos os 
meses e na média diária da plataforma em 2020 o sistema está 
atualmente gerando incríveis 0.5971258 % ao dia. 
 

E se não bastasse o DexBTC.io®  oferecer essa rentabilidade média 

diária fantástica, tanto os seus lucros quanto o seu capital estará 
sempre 100% debaixo do seu controle. 

1

2
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Acesse DexBTC.io

Clique em

Cadastre-se

Comece a rentabilizar!

Conecte suas API’s de sua conta BitMEX 

Certifique-se de ter saldo

Começar agora



COMPARTILHE ESTE WHITEPAPER
Ajude este Whitepaper a alcançar o máximo de pessoas possível. 

Este é um arquivo 

em PDF da fácil envio. 

PDF

Pode baixar este PDF 

através da nossa página oficial 

DexBTC.io

Pode compartilhar via email, 

WhatsApp, Telegram e entre 

muitas outras ferramentas.

Satoru Tatsuo
satorutatsuo@gmx.com


