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1 Login 
 

Para acessar a plataforma RoboTrader, deve-se dar duplo clique sobre o ícone do 

sistema RoboTrader para carregar a janela de Login, em seguida inserir o Login e a 

Senha. 
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2 Menu Principal 
 

Tela inicial do sistema, com todas as funções disponíveis para utilização: 

 

 

2.1 Status 

 

Botão de exibição do status de conexão do sistema com todos os serviços: 

Autenticação, Cotação, Juros, Ordens e Relatórios. 

 

 

 Botão verde = todos os serviços conectados. 

 Botão amarelo = algum serviço desconectado. 

 Botão vermelho = todos os serviços desconectados. 

 

2.1.1 Conectividade dos Serviços 

 

Ao clicar sobre o botão Status, é possível visualizar o estado de cada um dos serviços 

separadamente. 

No caso de serviços desconectados (cor vermelha), basta um duplo clique sobre o 

mesmo para forçar a reconexão. 
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2.2 Sair 

 

Para sair da plataforma, basta clicar sobre o ícone “Sair”, em seguida será exibida 

uma mensagem perguntando se o usuário deseja mesmo sair. 
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3 Plataforma 
 

Menu de acesso ao módulo Plataforma: 
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3.1 Book de Ofertas 
 

Book de Ofertas completo, com atualizações em tempo real e todas as ofertas de 

compra e venda disponíveis no mercado, contendo vários recursos. 

 

1- Ativo inserido.  

2- Hora do último negócio realizado no dia. 

3- Quantidade de negócios realizados no dia. 

4- Volume negociado no dia. 

5- Preço do último negócio realizado no dia. 

6- Mínimo médio e máximo negociados no dia. 
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3.1.1 Estilo de Book Simples 

 

Ao selecionar a opção “Simples” no menu Estilo de book, será exibido um Book 

Simples de ofertas. 
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3.1.2 Estilo de Book Avançado 

 

Ao selecionar a opção “Avançado” no menu Estilo de book, será exibido um Book 

Completo de ofertas. 
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3.2 Book Agregado 

 

Book Agregado (consolidado): lista os cinco melhores preços, facilitando 

acompanhamento das ofertas. 

 

 

1- Ativo inserido. 

2- Hora do último negócio realizado no dia. 

3- Quantidade de negócios realizados no dia. 

4- Volume negociado no dia. 

5- Preço do último negócio realizado no dia. 

  



 

15 
 

Estilos do Book: É possível mudar o estilo de exibição do book através do menu de 

contexto. 

 

3.3 Detalhes do Ativo 

 

Esta tela permite a visualização dos detalhes do Ativo
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Informações: Acompanhamento de dados do pregão e leilão do ativo.  

Times &Trades: Cinco últimos negócios realizados no ativo. 

Destaque por valor Bruto: Cinco maiores compradores e vendedores brutos do ativo. 

Book de Ofertas: Book agregado das cinco primeiras posições do ativo. 

 

3.4 Ordens 

 

3.4.1 Histórico de Ordens 

 

Nesta tela são exibidas as principais informações relativas às ordens enviadas pelo 

usuário. 

 

Itens do formulário: 

 Horário: Horário do envio da ordem. 

 Cliente: Apelido do cliente. 

 Conta: Código do cliente. 

 Status: Status da ordem (Em aberto, executado, parcial executado, 

parcialmente executado e cancelado, cancelado, rejeitado ou pendente). 

 C/V: Natureza da operação (Compra/Venda).  
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 Papel: Código do instrumento. 

 Qtde: Quantidade inserida. 

 Preço: Preço inserido da ordem. 

 Qtde. Exec: Quantidade total executada. 

 Pr. Méd: Preço médio executado com até 4 casas decimais. 

 Saldo: Quantidade restante. 

 Pr. Stop: Este recurso é utilizado somente para ordens simples, onde é 

inserido um preço para limitar ordem. 

 Qtde. Apr: Este recurso é utilizado SOMENTE para ordem simples, é referente 

à quantidade de ações revelada ao mercado para uma oferta. 

 Qtde. Min: Este recurso é utilizado somente para ordens simples onde e 

inserido uma quantidade mínima para agredir a contra oferta. 

 Venc: Tipo de validade da ordem. 

 Mensagem: Campo onde são listadas as mensagens das ordens 

 Corretora: Nome da corretora. 

 

 Filtros 

O sistema permite filtrar as ordens. Sempre que um filtro estiver ativo, os sistema 

destaca o mesmo.
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3.4.1.1 Configurar colunas 

 

Através do menu de contexto, é possível acessar o recurso Configurar colunas, e 

escolher quais colunas serão exibidas. 
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3.4.1.2 Filtros 

 

Através deste recurso é possível escolher quais ordens serão exibidas.  

 

 

3.4.1.3 Cancelamento global 

 

Este recurso permite cancelar todas as ordens visíveis. 
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3.4.1.4 Cancelar ordem 

 

Este recurso permite cancelar a ordem selecionada. 

 

 

3.4.1.5 Modificar ordem 

 

Este recurso permite modificar os dados da ordem selecionada. 
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3.4.1.6 Reenviar ordem 

 

Este recurso permite reenviar a ordem selecionada. 
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3.4.1.7 Reverter 

 

Este recurso permite inverter a natureza da operação da ordem selecionada. 

 

 

3.4.1.8 Limpar 

 

Este recurso permite desativar todos os filtros aplicados no histórico de ordens. 

 

 

  



 

23 
 

3.4.1.9 Detalhes da ordem 

A tela de detalhes da ordem pode ser acessada através do atalho “F3” a partir do 

histórico de ordens 

 

 

3.4.2 Ordem de compra 
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1. Cliente: Pesquisa do nome do cliente. 

2. Bovespa: Número do cliente (BOVESPA). 

3. BM&F: Número do cliente (BM&F). 

4. Instrumento: Informar o código de negociação do instrumento desejado. 

5. Validade: Selecionar a validade da ordem. Na ordem simples a validade 

éSEMPRE a data atual. 

6. Qtde. Aparente: Quantidade de ações reveladas ao mercado para uma oferta. 

7. Preço Stop: Preço para envio de ordem stop. 

8. Reverter: Inverter a natureza da operação (Compra/Venda). 

9. Comprar: Botão para envio de ordem. 

10. Book Agregado: Exibir ou ocultar o Book Agregado. 

11. Qtde. Total: Quantidade total a ser executada.  

12. Preço: Valor unitário da ordem a ser comprada ou vendida. 

 On Close - Participa do preço de abertura no leilão. 

 Melhor Atual - Acompanha o melhor preço da ponta ofertada. 

 Melhor que o Atual - Um ponto acima do melhor preço. 

 Mercado com Limite - Oferta a mercado. 

 OFA - Verifica a profundidade do book. 

 Último preço - Último preço do negocio fechado. 

 Preço de Compra - Acompanha o melhor preço de compra. 

 Preço de Venda - Acompanha o melhor preço de venda. 

13. Projetado (R$): Volume financeiro da ordem. 

14. Qtde Mínima: Quantidade mínima aceita para que a oferta seja executada no 

momento da entrada. 

15. Party ID BM&F: Código Operador BM&F. 
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3.4.2.1 Ordem de compra com Book Agregado 

 

Ao clicar no ícone “+” é exibido o Book Agregado. 

 

 

3.4.2.2 Confirmação da ordem de compra 
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3.4.3 Ordem de venda 

 

 

1. Cliente: Pesquisa do nome do cliente. 

2. Bovespa: Número do cliente (BOVESPA). 

3. BM&F: Número do cliente (BM&F). 

4. Instrumento: Informar o código de negociação do instrumento desejado. 

5. Validade: Selecionar a validade da ordem. Na ordem simples a validade é 

sempre data atual. 

6. Qtde. Aparente: Quantidade de ações reveladas ao mercado para uma oferta. 

7. Preço Stop: Preço para envio de ordem stop. 

8. Reverter: Inverter a natureza da operação (Compra/Venda) 

9. Vender: Botão para envio da ordem. 
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10. Book Agregado: Exibir ou ocultar o Book Agregado. 

11. Qtde. Total: Quantidade total a ser executada.  

12. Preço: Valor unitário da ordem a ser comprada ou vendida. 

 On Close - Participa do preço de abertura no leilão. 

 Melhor Atual - Acompanha o melhor preço da ponta ofertada. 

 Melhor que o Atual - Um ponto acima do melhor preço. 

 Mercado com Limite - Oferta a mercado. 

 OFA - Verifica a profundidade do book. 

 Último preço - Último preço do negocio fechado. 

 Preço de Compra - Acompanha o melhor preço de compra. 

 Preço de Venda - Acompanha o melhor preço de venda. 

13. Projetado (R$): Volume financeiro da ordem. 

14. Qtde. Mínima: Quantidade mínima aceita para que a oferta seja executada no 

momento da entrada.  

15. Party ID BM&F: Código Operador BM&F. 

 

3.4.3.1 Ordem de venda com Book Agregado 

 

 Ao clicar no ícone “+” é exibido o Book Agregado. 
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3.4.3.2 Confirmação da ordem de venda 

 

 

3.4.4 Ordem direta 

 

Esta tela permite o envio de ordem direta (Cross) ao mercado. 

 

 

1. Comprador: Nome do cliente comprador  

2. Vendedor: Nome do cliente vendedor. 

3. Instrumento: Informar o código de negociação do instrumento desejado. 
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4. Enviar Ordem: Botão para envio de ordem. 

5. Cancelar: Botão para cancelamento. 

6. Qtde Total: Quantidade total a ser executada. 

7. Preço: Valor unitário da ordem a ser comprada e vendida. 

 

3.4.4.1 Confirmação da ordem direta 

 

Ao enviar a ordem, é exibida uma mensagem de confirmação: 
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3.4.5 Compra Imediata 

 

1. Preço: Tipo de preço enviado. Sempre marcado como limite 

2. Validade: Validade da ordem. Sempre Executa e Cancela. 

 

3.4.6 Venda Imediata 

 

 

1- Preço: Tipo de preço enviado. Sempre marcado com limite 

2- Validade: Validade da ordem. Sempre Executa e Cancela. 
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3.4.7 Posição Intraday 

 

Relatório de todas as operações realizadas pelo cliente durante o dia. 

 
Aba Totais: 

 

 Cliente: Nome do cliente. 

 Instrumento: O código do ativo negociado. 

 Qtd. Compra: Quantidade comprada. 

 PM compra: Preço médio de compra. 

 Qtd. Venda: Quantidade vendida. 

 PM venda: Preço médio de venda. 

 Qtd. Net: Quantidade posicionada. Posição final do cliente em quantidade. 
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 PM net: Preço médio posicionado. 

 Valor Net: Financeiro bruto das operações zeradas. 

 Reversão: Financeiro virtual das posições em aberto, zerando na contra parte. 

Posição financeira do cliente. 

 
Aba detalhes: 

Relatório detalhado da posição intraday por ativo, onde é possível filtrar por ativo, 

cliente, horário e Form. 

Obs: Estando o usuário na tela de Controle de Algoritmos ou em um dos formulários 

(Troca de spreads, Participativas, Spread ETFs, Cash & Carry ou Spread Multileg), ao 

clicar “F11”, o sistema abrirá a tela de Posição intraday na aba detalhes, onde os 

combos “Ativo” e “Form” serão preenchidos automaticamente com os dados 

correspondentes do formulário atual. 

 

 

 

3.4.8 Ordem administrada 

 

Nesta tela, são exibidas as ordens administradas, enviadas via integração. 
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 Conta: Código da conta do cliente. 

 ID externo: Id de identificação externo da ordem. 

 Status: Status da execução. 

 Ativo: Código do intrumento. 

 Ponta: Natureza da operação (compra ou venda). 

 Qtde. : Quantidade da ordem. 

 Qtde. pend. : Quantidade pendente da ordem. 

 Qtde. exec. : Quantidade pendente da ordem. 

 Preço: Preço da ordem 

 Instrução: Campo com informações sobre a estratégia a ser executada. 

 Horário: Horário de envio da ordem. 

 Estratégia: Tipo da estratégia. 

 Qtde. Ativos: Número de instrumentos enviados por um mesmo basket para o sistema 

através de um GateWay. 

 

3.4.8.1 Menu de contexto 

 

 

 

 Troca de Spread: Permite o envio de uma ordem de Troca de Spread a partir 

da ordem administrada. 

 

 Participativa: Permite o envio de uma ordem Participativa a partir da ordem 

administrada. 

 

 Participativa parcial: Ao clicar nesta opção, o sistema abrirá uma tela onde será 

possível definir um percentual a ser executado, bem como escolher uma 

estratégia participativa. 

 

 Ordem simples: Permite o envio de ordens simples a partir da ordem 

administrada. 
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 Aceitar: Permite aceitar a ordem administrada. 

 

 Rejeitar: Permite rejeitar a ordem administrada. 

 

 Cancelar: Permite cancelar a ordem administrada. 

 

 Devolver: Permite a um usuário poder devolver uma ordem depois de aceito 

por ele mesmo para o pool de ordens administradas. 

 

 Manual Fill: Através desta funcionalidade, o usuário RoboTrader (Supervisor ou 

administrador do cliente) poderá enviar, através de mensageria FIX, um trade 

total ou parcial podendo, inclusive, escolher o preço do negócio, mesmo se a 

oferta não tiver sido enviada pelo sistema RoboTrader ainda para a Bolsa. 

 

 Filtrar Algoritmos: Filtra o Controle de algoritmos com a estratégia selecionada.  

 

 Esconder/Mostrar Barra de títulos: Permite esconder ou exibir a barra de 

títulos. 

 

 Esconder/Mostrar Barra de ferramentas: Permite esconder ou exibir a barra de 

ferramentas. 

 

 Esconder/Mostrar Barra de rolagens: Permite esconder ou exibir a barra de 

rolagem. 

 

 Esconder/Mostrar cabeçalho: Permite esconder ou exibir o cabeçalho. 

 

 Configurar fonte: Permite formatar a fonte exibida no formulário. 

 

 Configurar colunas: Permite definir quais colunas serão exibidas no formulário. 
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3.5 Análise Gráfica 

 

Para iniciar um novo gráfico, deve-se clicar no ícone “Análise gráfica”: 

 

 

 
Em seguida, selecionar o ativo e o período: 

 

 

Aba Indexar: 

Nesta aba é possível selecionar o gráfico da diferença ou razão de dois (Long.& 
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Short), com seu respectivo período de análise: 

 

 

3.6 Gráfico 

 

1. Tipo de gráfico: Tipo de exibição do gráfico (Candle, Linha ou Barra). 

2. Configurações/Skin: Permite escolher o skin desejado. 

3. Ferramentas: Exibe a barra de ferramentas aplicáveis ao gráfico. 

4. Zoom: Habilita o zoom para a área selecionada. 

5. Estudos: Insere estudos aplicados ao gráfico. Exemplos: Média móvel simples, 

MACD, OBV, IFR. 

6. Abre uma nova aba para análise gráfica.  

7. Fecha a aba ativa. 
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3.6.1 Janela de opções 

 

Clicando com o botão direito sobre o gráfico, uma janela de opções ficará disponível. 

 

 Novo gráfico: Criação de gráfico em uma nova aba. 

 Alterar ativo: Altera o ativo no gráfico selecionado. 

 Painel de informações: Exibe informações dos pontos no gráfico. 

 Inserir estudo: Insere estudo escolhido. 

 Editar estudo: Edita o estudo selecionado. 

 Fechar estudo: Fecha o estudo selecionado. 

 Período: Altera o período de análise gráfica. 

 Copiar: Copia o gráfico para a área de transferência. 
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3.7 Resumo de Mercado 

 

Este recurso permite o acompanhamento detalhado com atualizações em tempo real de 

todos os instrumentos disponíveis na BM&FBOVESPA e em bolsas internacionais. 

 

 

Colunas: 

 Abt: Abertura do dia. 

 Ajuste ant.: As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas 
com base no preço de ajuste do dia, determina do segundo regras 
estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil 
subsequente.  

 Ajuste: As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com 
base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas 
pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subsequente.  

 Ativo: Código do instrumento a ser consultado. 

 Delta: Mede a sensibilidade do preço da opção (prêmio) em relação ao preço 
do ativo-objeto.  

 Desc: Descrição do ativo. 

 Fec: Fechamento do dia anterior. 

 Gamma: Mede a sensibilidade do Delta em relação ao preço do ativo-objeto.  

 Hora: Horário do último negociado do dia. 

 HoraTeo: Horário teórico de encerramento do leilão. 

 Intrínseco: Valor intrínseco é o valor imediato de uma opção em relação ao 
preço do ativo-objeto.  

 Max: Valor máximo negociado. 

 Med: Valor médio negociado. 

 Min: Valor mínimo negociado. 
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 Ofc: Preço da melhor oferta de compra. 

 Ofv: Preço da melhor oferta de venda soma da quantidade do melhor preço de 

venda. 

 Prteo: Preço do ativo no leilão. 

 Qtd.ult.neg: Quantidade do último negócio.  

 QtdOfc: Quantidade total do melhor preço de compra. 

 QtdOfv: Quantidade total do melhor preço de venda. 

 QtdTeo: Quantidade teórica do ativo em leilão. 

 Rolagem: Valor inserido para calculo de volatilidade de IBOV opções longa 
com índice curto.  

 Theta: Mede a sensibilidade do preço da opção em relação ao tempo até a sua 
expiração.  

 Txjuros: Taxa de juros do instrumento negociado. 
 Ult: Último preço negociado. 

 Var %: Variação do preço do ativo. 

 Varteo%: Variação no leilão. 

 Vega: Mede a sensibilidade do preço da opção em relação à sua volatilidade 
implícita.  

 Vol: A volatilidade é uma variável que mostra a intensidade e a frequência das 
oscilações nas cotações de um ativo financeiro.  

 Volcompra: Cálculo da volatilidade de compra.  

 Volvenda: Cálculo da volatilidade de venda.  

 Bolsa: Bolsa negociada 

 D.corr: Dias corridos para o vencimento do instrumento 

 D.uteis:Dias úteis para o vencimento do instrumento 

 Dtun: Data do último negócio. 

 Espc: Característica do instrumento 

 Isin: Codigo ISIN 

 Lote: Lote Padrão do Instrumento 

 Maxtun: Máximo do Túnel  

 Mintun: Mínimo do Túnel 

 Moeda: Moeda negociada 

 Neg: Quantidade de Negócios 

 País: Pais de origem do ativo 

 Prc.ult.neg: Preço do Ultimo negocio 

 Prstk: Preço de Strike 

 Qtt: Quantidade total 

 Ul.compr: Ultima corretora compradora 

 Ul.vend: Ultima corretora vendedora 

 Venc.: Vencimento do instrumento 
Volume: Volume do Instrumento 
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3.7.1 Menu de contexto 

 
 Consulta de ativos: Permite o acesso à tela de consulta de ativos. 

 

 

 Sincronizar: Permite sincronizar o resumo de mercado com outras telas, tais 

como, Times & Trades, detalhes do ativo e gráfico, de forma que ao configurar 

a sincronização em ambos, ao mudar o ativo no resumo de mercado, é 

alterado na tela sincronizada. 

 
 Esconder/Mostrar barra de título: Permite ocultar e exibir a barra de título. 
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 Esconder barra de rolagem: Permite Exibir ou ocultar a barra de rolagem. 
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 Esconder/Mostrar pastas: Permite exibir ou ocultar as pastas (abas). 

 

 

 

 Esconder/Mostrar cabeçalho: Permite exibir ou ocultar 

 

 

 Esconder/Mostrar Grade: Permite exibir ou ocultar a grade no formulário. 



 

43 
 

 

 
 Célula Permite alterar algumas propriedades da célula:  
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 Fórmulas: É possível realizar cálculos matemáticos utilizando fórmulas, de 

forma similar a uma planilha eletrônica. 

 

 
 

 Linhas: Permite remover e inserir linhas no formulário.  

 

 

 
 Colunas 

É possível adicionar e remover colunas no grid, conforme imagem abaixo. 
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 Configurar planilha: É possível configurar a planilha conforme imagem abaixo:  
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3.8 Consulta de códigos de negociação 

Tela acessada a partir da tecla “Insert”, ou a partir do menu de contexto da tela de 

resumo de mercado. Tem como objetivo oferecer uma consulta rápida aos códigos de 

negociação de ativos. Ao clicar no nome da coluna, o sistema ordena as linhas em 

ordem crescente. Ao clicar novamente, o sistema inverte a ordenação. 

 

 
Colunas 

 Código: Código de negociação do ativo. 

 Descrição: Nome do ativo 

 Bolsa: Código da bolsa a qual o ativo pertence. 

 Mercado: Mercado do qual o ativo pertence. 

 Contrato: Tipo de contrato. 
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3.9 Times &Trades 
 

Lista de todos os negócios ticket-by-ticket, com atualização em tempo real, de todos os 

instrumentos disponíveis na BM&FBOVESPA. 

 

 Sequência: Sequência em ordem decrescente do que foi negociado (ticket-by-

ticket). Ao dar dois cliques, é muda da a sequência. 

 Hora: Horário do negócio. 

 Qtde: Quantidade negociada.  

 Preço: Valor negociado. 

 Comprador: Nome do comprador. 

 Vendedor: Nome do vendedor 
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3.9.1 Menu de contexto 

 

 

 Filtro: Permite definir um filtro para a exibição dos negócios. 

 Acompanhamento de corretoras: Permite definir uma cor default para uma 

corretora específica, para que os negócios da mesma se destaque dos demais 

no formulário. Caso seja selecionada a opção “Direto (Cross)”, sempre que 

acontecer um Cross direto, o sistema destaca a ordem no formulário. 

 Sincronizar: Permite sincronizar o formulário com o Resumo de mercado ou a 

Posição intraday. 

 Esconder/Mostrar barra de título: Permite esconder ou exibir a barra de títulos 

no formulário. 

 Esconder/Mostrar barra de ferramentas: Permite esconder ou exibir a barra de 

ferramentas no formulário. 

 Esconder/Mostrar barra de rolagem: Permite esconder ou exibir a barra de 

rolagem no formulário. 

 Esconder/Mostrar pastas: Permite esconder ou exibir as pastas (abas). 

 Esconder/Mostrar cabeçalho: Permite esconder ou exibir o cabeçalho. 

 Configurar fonte: Permite formatar a fonte exibida no formulário 

 Copy: Permite copiar um registro do formulário. 

 Copy all: Permite copiar todos os registros do formulário 

 Configurar colunas: Permite definir quais colunas serão exibidas. 
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3.10 News 
 

Acompanhamento detalhado, com atualizações das notícias do mercado. É possível 

filtrar por agência de notícia (Bovespa, BM&F e IN). 

 

 

3.11 Análise de mercado 

 

3.11.1 Ações mais voláteis 

 

Acompanhamento dos papéis com as maiores variações no dia 

 

 Filtro de pesquisa: Permite filtrar por “Ações do Ibovespa” ou “Mercado à 

Vista”. 

 Ativo: Código do instrumento. 

 Descrição: Nome da empresa referente ao código de instrumento. 
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 Último: Valor do último negócio realizado no dia. 

 Oscilação (%): Oscilação de preço do papel 

 Negócios: Quantidade de negócio realizado no dia. 

 Min.: Valor mínimo negociado no dia. 

 Máx.: Valor máximo negociado no dia. 

 Var. Intraday (%): Indica variação do preço de um ativo, durante o dia. Caso o 

pregão ainda não tenha encerrado, reflete a variação acumulada no dia até 

aquele momento e é calculada com relação ao fechamento do dia anterior. 

 

3.11.2 Long & Short 

 

A estratégia de Long & Short (Comprado &Vendido) consiste em uma operação 

casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em uma 

ação e comprada em outra (com financeiro perto de zero) no intuito de obter um 

residual financeiro da operação quando liquidá-la. 

 

1 Ativo 1: Código do instrumento 1. 

Ativo2: Código do instrumento 2. 

Pesquisa: Botão para pesquisa. 

Atualizar: Botão para refresh. 

2 Ratio: Relação entre os preços. 

Atvo1: Código do instrumento 1. 

Ativo2: Código do instrumento 2. 
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ULT: Último ratio. 

MIN: Ratio mínimo. 

MÁX: Ratio máximo. 

Relativo (Intraday): Relação de um ativo com o outro. 

3 Ativo 1: Dados do ativo 1. 

Ativo 2: Dados do ativo 2. 

Último: Último preço ativo. 

Volume: Volume ativo. 

Hora: Hora ativo. 

4 Cálculo de Margem: Cálculo de quanto será pago de garantia. Para inserir uma 

quantidade para cálculo, dê dois cliques no ativo. 

Ativo 1: Dados do ativo 1. 

Ativo 1: Código do instrumento 1. 

Qtde: Quantidade do ativo 1. 

Margem (%): Valor para cobrir a margem do ativo 1 em porcentagem. 

Cotação (R$): Valor da cotação em R$. 

Parcial (R$): Valor já coberto do ativo 1. 

Ativo 2: Dados do ativo 2. 

Ativo 2: Código do instrumento 2. 

Qtde: Quantidade do ativo 2. 

Margem (%): Valor para cobrir a margem do ativo 2 em porcentagem. 

Cotação (R$): Valor da cotação do ativo 2. 

Parcial (R$): Valor já coberto do ativo 2. 

Margem (R$): Valor para cobrir margem da operação. 
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3.11.3 Mais Negociadas 

 
Acompanhamento detalhado, de todos os instrumentos disponíveis na 

BM&FBOVESPA. 

 

 

 Tipo de mercado: Filtro do tipo de mercado. 

 Ativo: Código do instrumento. 

 Descrição: Nome da empresa referente ao código do instrumento. 

 Negócios: Número de negócios realizados. 

 Vol. R$: Volume financeiro negociado. 

 Part. (%): Participação do papel em relação ao volume financeiro da Bovespa. 
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3.11.4 Maiores Oscilações 

 

Acompanhamento detalhado das dez ações que mais subiram e caíram no dia. 

 

 Filtro de pesquisa: Permite filtrar por “Ações do Ibovespa” ou “Mercado à 

Vista”. 

 Ativo: Código do instrumento. 

 Descrição: Nome da empresa referente ao código do instrumento. 

 Último: Valor do último negócio realizado no dia. 

 Oscilação: Oscilação de preço do papel. 

 Negócios: Quantidade de negócios realizados no dia. 

 Volume: Volume negociado em R$. 
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3.11.5 Destaque líquido 

 

Esta tela exibe as Corretoras destaques de compra e venda liquida no instrumento. 

 

 

3.11.6 Spreads - Diferencial de preço 

 

Book do Spread de diferencial de preço de dois ativos. 

 

3.11.7 Spreads- Ratio financeiro 

Book do Spread de ratio financeiro de dois ativos. 
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3.12 Índices de mercado 

 

3.12.1 Indicadores Técnicos 

 

Esta tela tem como objetivo, reunir as referências mais tradicionais para os ativos 

Bovespa (volatilidade Beta e IFR). 

 

1- Consulta: Dia da consulta. 

• D0: Referente à data atual. 

• D1: Dia posterior a data atual. Este recurso só é atualizado após o fechamento de 

mercado. 

2- Atualizar: Recurso utilizado para atualizar a pesquisa. 

3- Volat. Anual. (R$): É a medida da velocidade de oscilação do mercado, sendo 

calculada para três prazos distintos: 

• Ajustado para o vencimento. 

• Para 10 (dez) reservas. 

• Para 50 (cinquenta) reservas. 

• Coeficiente Beta (R$): Representa a correlação entre os preços do ativo e do Índice 

Bovespa (IBOV), sendo calculado para três prazos distintos: 

 Ajustado para o vencimento. 

 Para 10 (dez) reservas. 
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 Para 50 (cinquenta) reservas. 

• IFR (R$) (Índice de Força Relativa): Busca quantificar, em nosso caso no prazo de 14 

reservas a aceleração do movimento do ativo, dentro da ideia de que é preciso 

desacelerar para mudar de direção. Sua escala varia de 0 (zero) a 100 (cem). 

 

3.12.2 Resumo Diário dos Índices 

 
Acompanhamento detalhado, de vários indicadores de desempenho de um conjunto 

de ações, mostrando a valorização de um determinado grupo de ações ao longo do 

tempo. 

 

 Atualizar: Recurso utilizado para atualizar a lista de índices. 

 Índices: Código do instrumento. 

 Descrição: Nome da empresa referente ao código do instrumento.  

 Abertura: Abertura do dia. 

 Mínimo: Valor mínimo negociado no dia.  

 Médio: Valor médio negociado no dia.  

 Máximo: Valor máximo negociado no dia.  

 Último: Último preço negociado. 

 Osc. (%): Oscilação da carteira. 

 Osc. (%) Mês: Oscilação da carteira no mês. 

 Osc. (%) Ano: Oscilação da carteira no ano. 
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3.13 Ticker 

 
Ferramenta de consulta que disponibiliza as mensagens referentes aos negócios no 

índice selecionado. 

 

 
 

3.14 Instrumentos em leilão 

 

Este recurso permite visualizar os papéis que estão em leilão. 

 

 Instrumento: Ativo em leilão. 

 Qtde. Teo: Quantidade teórica. 

 Preço Teo: Preço teórico. 

 Var. Teo (%): Variação teórica do ativo. 

 Hora Teo: Horário teórico de encerramento do leilão. 
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4 Algoritmos 
 

Menu de acesso ao Módulo de algoritmos: 

 

 

4.1 Troca de Spread 

Esta tela permite o envio de ordens de spread ao mercado. 
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Itens do formulário: 

 Cliente: Nome e conta do cliente. 

 Estratégia: Tipo de estratégia utilizada (Vide sessão estratégias). 

 Party ID BM&F: Código Operador BM&F. 

 Início: Horário de início. 

 Fim: Horário de fim. 

 Instrumento: Código do instrumento. 

 Quantidade: Quantidade do instrumento da ordem. 

 C/V: Natureza da operação (Compra/Venda). 

 Pescaria: Quantidade máxima de “ativo” a ser apregoada ou mostrada na 

bolsa. 

 Tolerância: Em uma determinada rotina de encilhamento, existe a possibilidade 

de corrigir pela “tolerância”. Esse campo se preenche o valor máximo aceito a 

ser corrigido caso encilhe. 

 

4.1.1 Header 

 

 

1. Inserir tranche: Insere a tranche no formulário. 

2. Reverter tranche: A partir deste recurso, o usuário pode inverter as pontas de 

compra ou venda, alterando a quantidade total ou apenas o saldo. 

3. Controle de algoritmos: Abre a tela de controle de algoritmos. 

4. Ordenar tranches: Ordena todas as tranches inseridas do melhor para o pior. 

5. Replicar form: Ao clicar nesta opção, serão exibidas as opções: “Replicar 

quantidades”, a qual irá replicar o formulário ao ser acionada, e “Replicar 

saldo”, a qual irá replicar o saldo restante ao ser acionada. 

6. Ativar/Desativar: Permite ativar ou desativar o formulário selecionado 

7. Spread efetivo: efetivo de todas as tranches. 

8. Obs: Nas colunas com asterisco (*), é possível alterar parâmetros (saldo, 

Target) dando duplo clique. 
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Aba pescaria: 

Nesta tela é possível escolher a forma como o ativo será mostrado no Mercado. 

 

 Opções de Pescaria: Permite definir em qual das pontas o sistema vai 

apregoar: 

 No ativo selecionado 

 No mais próximo da melhor oferta. 

 Em todos. 

 Não utilizar o ativo selecionado. 

 Somente nas opções. 

 No ativo menos líquido. 

 Regras de Pescaria: Permite definir em qual posição no book o sistema vai 

apregoar: 

 Melhor preço. 

 Até o 2º preço. 

 Até o 3º preço. 

 Até o 4º preço. 

 Até o 5º preço. 

 Livremente. 

 Melhor preço único. 

 Ghost. 

 Estofe. 

 Estofe/Ghost. 

 Não alterar por lotes maiores: O sistema não altera uma pescaria por 

quantidades aumentada no book da contra ordem. 
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 Truncar preço: Cravar o Target de forma a obrigar o sistema a executar igual, 

ou melhor, ao inserido. Existem duas funcionalidades no sistema: arredondar 

matematicamente e melhorar para baixo ou para cima dependendo da ponta 

que o usuário está operando. 

 Usar Profundidade (OFA): O sistema enxerga até o quinto preço dos books 

para poder pescar na outra ponta. Essa funcionalidade permite operar dois ou 

mais ativos envolvendo troca de spreads para apregoar o lote padrão 

correspondente. 

Exemplo: 

C INDG13 C 25 

V PETR4V 125.000 

Neste exemplo a proporção de quantidade é um para cinco, ou seja, para cada 

lote feito de índice será necessário fazer a quantidade proporcional de 

Petrobras. O lote padrão do índice Bovespa e cinco lotes, então são 

necessários ter 25.000 ações de Petrobras no primeiro preço e muitas vezes 

não tem essa quantidade, por esse motivo essa função olha a profundidade do 

book, ou seja, até a quinta posição para fechar as quantidades equivalentes. 

 Feriados Especiais: Para estratégias com cálculos envolvendo taxa de juros, 

pode ou não definir se o sistema irá levar em consideração feriados especiais. 

Exemplo: 25 de janeiro (feriado em São Paulo). 

 Múltiplas ordens: Define que forma as ordens serão inseridas no mercado 

Exemplo com múltiplas ordens: 

Ativos: PETR4 X VALE5. 

Quantidade de pescaria: 10.000.  

Suponhamos que o sistema tenha uma ordem de 5.000ações de PETR4 no 

book, porque só tem 5.000 ações de VALE5 na contraparte, caso aumente o 

book da contraparte para 8.000 ações de VALE5 o sistema insere uma ordem 

de 3.000 ações no final do book de PETR4. 

 Otimizar pescaria: Caso o efetivo esteja melhor do que o Target pedido, o 

sistema otimiza a pescaria a fim de zerar a estratégia, ou seja queima a 

gordura. 

 Pescar encilhado: Caso a estratégia encilhe e o usuário não queira corrigir, o 

pescar encilhado faz voltar a pescar mais uma vez. Caso fique com dois 

encilhamentos pendentes a estratégia para automaticamente até que um deles 

seja corrigido. 
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Aba Simulação no Book: 

Esta tela serve para simular o preço do ativo objeto caso ative a estratégia com base 

no Target inserido. 

Essa tela e uma foto, atualizada ao selecionar um ativo. 

Em verde lado da compra ou vermelho lado da venda a posição virtual das pescarias. 

 

 

Itens do formulário:  

 QtdCp: Quantidade de compra. 

 PrCp: Preço de compra. 

 PrVd: Preço de venda. 

 QtdVd: Quantidade de venda. 

Aba encilhamento: 

Nesta tela é possível gerenciar os encilhamentos de ordens conforme rotinas abaixo 

de forma manual ao clicar em ajustar, ou automático ao selecionar o check box e 

ajustar os segundos para correção após encilhar. 

 

Rotinas de correção de tranche em aberto: 

 Mesma Ponta: Acompanha o melhor comprador ou melhor vendedor. 

 A Mercado: Agride a contraparte. 

 Melhor que o atual: Cobre um ticker na oferta da ponta encilhada podendo 

agredir a contra parte. 

 Tolerâncias de preço: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com 
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tolerâncias de preço. Depende como está configurado. 

 Reverter Pescaria: Significa cancelar a ponta em aberto e devolver a 

quantidade executada. Isso ocorre quando o usuário não quer devolver o ativo 

encilhado. 

 Contra Parte = envia a ordem no primeiro preço da contraparte (semelhante ao 

da participativa basket). 

 MOA = OnClose (semelhante ao "Leilão de fechamento" do Basket). 

 
Aba Histórico de ordens: 

Esta aba mostra todos os parâmetros de ordens em aberto do formulário. Através 

desta, é possível saber se a ordem foi para o mercado ou resultou em uma mensagem 

de erro. 

 

Itens do formulário: 

 Horário: Horário de envio da ordem. 

 Papel: Código do ativo objeto da operação. 

 Qtde: Quantidade apregoada. 

 Preço: Valor apregoado. 

 Qtde Exec. Quantidade executada, 

 Preço médio: Valor médio dos negócios efetivados. 

 Status: Status da ordem. 

 Mensagem: Mensagem da ordem (em caso de rejeição). 

Preço fixo: É possível aplicar um preço fixo dando duplo clique no campo “Preço” na 

aba “Histórico de ordens”. 
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Aba resultado operacional: 

Esta aba detalha os resultados das operações resultantes das ordens de compra e 

venda. 

 

 

4.1.2 Estratégias 

 

Antes, vamos definir algumas notações que serão utilizadas no decorrer do texto: 

 = instrumento i (exemplo = instrumento 1) 

 = preço do instrumento  

 = quantidade considerada de compra e venda para o instrumento  

 = target  

 Obs 1: os valores apresentados serão todos aproximados até, no máximo, a 

quarta casa decimal. 

 Obs 2: os preços considerados serão sempre do último negócio efetuado. 

 

4.1.2.1 Diferencial de preço 

 

Nessa estratégia podemos inserir 2 instrumentos e o Target considerado é apenas a 

diferença de preços de venda e compra. 

Exemplo: 

 = PETR4, compra de ,  

 = PETR3, venda de ,  

Nesse caso, o  

Ou seja, o último negócio que saiu dessa troca aconteceu pagando-se R$ 1,09. 

Lembrando que, para todas as estratégias, o preço de venda será o positivo e o de 

compra será o negativo. Uma vez que para comprar gastamos e se vendermos, 

recebemos o financeiro. Note que nessa operação estamos comprando uma ação 

mais cara do que aquela que estamos vendendo, logo, claramente, devemos pagar 
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para realizá-la. 

 

4.1.2.2 Diferencial financeiro 

 

Nessa estratégia podemos inserir até 4 instrumentos e o Target será a soma das 

quantidades pelos preços dividida pela menor quantidade. 

 
Exemplo 1: 

 = PETRF14, compra de ,  

 = PETRF15, venda de ,  

 = PETRF16, compra de ,  

 = PETRF17, venda de ,  

Neste caso, o Target é: 

 

 

 

Nesse caso, o último negócio foi realizado pagando R$ 20,40. 

Note que, se tivermos quantidades iguais (num exemplo de apenas 2 instrumentos), 

o caso será reduzido a estratégia diferencial de preço. Com efeito: 

Exemplo 2: 

 = PETRF14, compra de ,  

 = PETRF15, venda de ,  

Nesse caso, o Target é: 

 

Podemos ver que, como temos quantidades iguais para os dois instrumentos, 

colocando-a em evidência, a expressão resulta apenas na diferença dos preços. 
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4.1.2.3 Financeiro 

 

Nessa estratégia podemos considerar até 4 instrumentos, onde o Target é a diferença 

dos financeiros. 

Exemplo: 

 = PETR4, compra de ,  

 = PETR3, venda de ,  

Nesse caso, o Target é: 

 

Ou seja, nessa operação, o último negócio foi executado recebendo-se R$ 34.380,00. 

 

4.1.2.4 Ratio quantidade 

 

Essa estratégia permite executar uma troca conhecida como Long & Short, onde 

consideramos um ativo sintético, cujo preço é obtido através da divisão do preço de 

um ativo pelo outro, gerando assim um novo preço, chamado de ratio, que é, em 

nosso caso, o Target. 

Não há uma regra para divisão de preços desses dois ativos. Há usuários que dividem 

o maior preço pelo menor; já outros, fazem o contrário. 

Exemplo 1: 

 = CCRO3, venda de ,  

 = ECOR3, compra de ,  

Nesse caso, o Target é   

Nessa operação, dizemos que estamos vendendo o ratio. Nesse caso, para que a 

operação seja executada, o Target inserido deve ser menor ou igual ao Target das 

ofertas. 

Agora vamos considerar um exemplo onde o usuário está considerando o instrumento 

1 como sendo o de menor preço: 

Exemplo 2: 

 = ECOR3, venda de ,  

 = CCRO3, compra de ,  

Nesse caso, o Target é   
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Note que .  

Ou seja, esse último Target obtido nada mais é do que o inverso do Target anterior. 

Logo, se inserirmos a estratégia dessa maneira, devemos colocar um Target igual ou 

maior que o das ofertas. 

Exemplo 3: 

 = PETR4, compra de ,  

 = PETR3, venda de ,  

Nesse caso, o Target é   

Nessa operação, dizemos que estamos comprando o ratio. Nesse caso, para que a 

operação seja executada, o Target inserido deve ser maior ou igual ao Target das 

ofertas. 

Agora vamos considerar um exemplo onde o usuário está considerando o instrumento 

1 como sendo o de menor preço: 

Exemplo 4: 

 = PETR3, venda de ,  

 = PETR4, compra de ,  

Nesse caso, o Target é   

Note que . Ou seja, esse último Target obtido nada mais é do que o 

inverso do Target anterior. Logo, se inserirmos a estratégia dessa maneira, devemos 

colocar um Target igual ou menor que o das ofertas. 

 

4.1.2.5 Ratio financeiro 

 

Essa estratégia é idêntica à estratégia anterior, porém é possível também inserir o 

financeiro desejado na operação. Se o financeiro inserido for igual a zero, o robô 

executará de maneira a deixar a operação próxima do financeiro zero, respeitando o 

Target, porém não necessariamente o financeiro da venda será maior que o da 

compra. 

Quaisquer outros financeiros inseridos serão respeitados da mesma maneira e as 

quantidades serão preenchidas automaticamente. 

Vejamos alguns exemplos: 

Exemplo 1: 
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 = PETR4,  

 = PETR3,  

Financeiro: zero. 

Nesse caso, inserindo apenas uma das quantidades, por exemplo, compra de 1.000 

PETR4, o robô preencherá a quantidade do instrumento 2 (PETR3), de tal forma a 

respeitar o financeiro zero. 

Exemplo 2: 

 = PETR4,  

 = PETR3,  

Financeiro: R$ 30.000,00. 

Nesse caso, não será necessária a inserção de nenhuma das quantidades (até 

mesmo porque com a inserção do financeiro, se alguma quantidade for alterada, o 

robô respeitará o financeiro e não essa nova quantidade). O usuário apenas escolherá 

o Target (como fizemos no ratio quantidade) e as pontas. 

 

4.1.2.6 Volatilidade 

 

Uma vez que o intuito desse manual é apenas explicitar os cálculos de Target de 

algumas estratégias, daremos aqui apenas uma ideia do que é volatilidade. 

Primeiramente, temos que entender alguns conceitos: 

Desvio padrão: É a medida mais comum da dispersão estatística (representado pelo 

símbolo sigma, ). Ele mostra o quanto de variação ou "dispersão" existe em relação à 

média (ou valor esperado). Um baixo desvio padrão indica que os dados tendem a 

estar próximos da média. Um desvio padrão alto indica que os dados estão 

espalhados por uma gama de valores.  

Distribuição de um preço S: Para entender esse conceito, devemos pensar no 

seguinte: Uma ação que oscile, em média, R$ 10,00 por dia quando cotada a R$ 

100,00, não pode oscilar esses mesmos R$ 10,00 quando cotada a R$ 1,00. Os 

preços não podem se tornar negativos devidos às oscilações. A única forma de 

contornar o problema de preços negativos é supor que os preços S tenham a mesma 

probabilidade de variar para cima e para baixo. A expressão matemática mais simples 

para uma distribuição em que a multiplicação e divisão por um fator são equiprováveis 

(tem a mesma probabilidade de acontecer) é a de uma distribuição de diferenças entre 

logaritmos de preços. 

Distribuição lognormal: A partir de uma série de diferenças entre logaritmos de S (ou 

de uma série de logaritmos de retornos de S), temos que os dados desta série estão 

normalmente distribuídos. Essa distribuição é chamada distribuição lognormal de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
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preços. 

Volatilidade: O desvio padrão de uma distribuição lognormal de preços é definido 

como sua volatilidade, representado pela letra grega  e indicado em percentual.  

Exemplo: Uma volatilidade de 20% significa que o desvio padrão das diferenças 

logarítmicas é 0,20. Um preço S que tenha volatilidade para 30 dias igual a 20% é um 

preço cujo padrão de incerteza é “daqui 30 dias, há 68% de chance de encontra-lo 

entre 0,82 e 1,22 de seu valor mais provável”. (os cálculos foram omitidos) 

Em suma, a volatilidade é uma medida de dispersão dos retornos do ativo-objeto. É 

uma medida estimada, uma vez que não pode ser verificada diretamente no mercado. 

Quanto mais alta a volatilidade, maior a variação do valor do ativo ao longo do tempo e 

maior a incerteza quanto ao preço esperado no futuro. Desta forma, o prêmio de uma 

opção, seja de compra ou de venda, é uma função crescente da volatilidade, no 

sentido de que essa incerteza gera uma maior probabilidade de que a opção possa ser 

exercida pelo titular. 

Agora que entendemos um pouco sobre o que significa volatilidade, vamos ver um 

exemplo de como operá-la no robô. 

Exemplo 1:  

Nessa estratégia, inserimos apenas um instrumento, no caso, uma opção. 

 = PETRF19, comprando ,  

O Target nada mais é do que a vol da opção no momento (a mesma pode ser obtida 

nas telas de Black & Scholes do robô). 

Digamos que a vol da opção, nesse momento seja 36,23%. O robô mostrará sem a 

notação percentual, isto é,  será a vol mostrada em target. 

Digamos que estejamos fazendo uma operação de compra da opção PETRF19 a 0,34 

de vol. Se as ofertas estiverem acima desse valor, a operação não será executada. 

Suponhamos que a oferta de vol no mercado seja 0,3580.  Nesse caso, teríamos que 

inserir uma vol (Target) igual ou maior que 0,3580. 

Nesse tipo de operação, é comum fazermos hedge da posição. Então vamos entender 

um pouco o que é Delta hedge. 

 O delta de uma opção, cujo símbolo é , é a segunda derivada parcial de seu valor 

em relação ao preço do ativo-objeto, isto é, é quanto o preço da opção se modifica 

com uma pequena variação do preço do ativo.  

Por exemplo, para uma opção de compra em que o delta é 0,7, se a ação subir R$ 

0,50, a opção subirá cerca de R$ 0,35 (se todos os outros fatores permanecerem 

constantes). Para calls, o delta pode variar entre 0 e 1, enquanto que, para as puts, o 

delta pode variar entre -1 e 0. 

Uma das maneiras de calcular o delta de uma opção é utilizar o modelo de 

precificação de Black & Scholes, considerando os seguintes parâmetros: preço de 
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exercício da opção, volatilidade, taxa de juros livre de risco, preço do ativo e tempo de 

vencimento da opção. Porém, nosso intuito aqui não é explicitar esse cálculo, até 

mesmo porque temos o delta no robô nas telas de Black & Scholes. Além disso, o 

delta não é constante, ele depende inclusive do movimento do preço do ativo-objeto: 

quando mais sobe o preço S, maior é o delta. 

O delta de uma opção indica que quantidade do ativo-objeto deve-se comprar (ou 

vender) para proteger a posição numa compra de opção. Para proteger uma posição 

onde estamos comprando opção, devemos vender delta ativos-objeto. Utilizando o 

mesmo raciocínio, se quisermos proteger uma carteira com um ativo-objeto, devemos 

vender opções. 

Uma carteira estará protegida se o delta desta for igual a zero, indicando que o valor 

do portfólio não se altera para mudanças no preço do ativo-objeto. 

Agora podemos prosseguir com a estratégia do robô no nosso exemplo 1: 

Estamos comprando 100.000 lotes de PETRF19. Vamos supor que  

(consultando a tela de Black & Scholes do robô obtemos essa informação). Sabemos 

que para cada opção, devemos vender 0,9405 ativos-objeto. Logo, para 100.000, 

devemos vender  ativos-objeto. Logicamente o robô 

arredondará esse lote para um múltiplo do lote padrão do ativo, que, nesse exemplo, é 

PETR4.  

O robô preencherá esse dado automaticamente, fazendo exatamente a conta  

(lote de opção multiplicada pelo delta da mesma), que é a quantidade de ativos-objeto 

a ser vendida. 

No robô é possível, ainda, alterar esse lote de ativos-objeto a serem vendidos. Basta, 

em neutralização, selecionar “manual” e agir como se esse fosse o novo delta. Por 

exemplo, se quisermos vender apenas 90.000 PETR4 nessa operação, devemos 

inserir um delta manual de 0,9. 

Temos ainda a opção de não vender nenhum ativo-objeto. Basta selecionar “delta 

virtual” em “neutralização”. Apesar de aparecer a quantidade a ser vendida do ativo-

objeto, o robô não executará a venda. 

Supondo agora que, em vez de comprar, vendemos a opção, o raciocínio é totalmente 

análogo, basta o Target (vol) ser menor ou igual ao das ofertas, para que a operação 

seja executada. 

 Obs: Temos a opção de melhorar o valor apregoado na opção através do 

campo Vol. Intrínseco. Por exemplo, se estamos apregoando a opção a R$ 

1,00 e preenchermos esse campo com 1,00, o robô apregoará a R$ 2,00. 

Resumo para estratégia de volatilidade: 

Compra: 

1) Preencher o instrumento 1 com uma opção e sua quantidade  
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Se quiser hedgear a posição, vender o ativo-objeto (instrumento 2) em questão, na 

quantidade , onde  é o delta da opção em questão. Lembrando que o 

robô fará isso automaticamente, caso esteja selecionado “Delta” no campo 

“Neutralização”. 

Se quiser mudar a , basta selecionar “Manual” no campo “Neutralização” e 

preencher com um novo delta, lembrando que o sistema fará a conta 

, onde  é o delta manual inserido. 

Se não quiser vender o ativo-objeto em questão, basta selecionar “Delta Virtual” no 

campo “Neutralização”. O sistema calculará da mesma maneira a quantidade a ser 

vendida do ativo-objeto, porém não executará a venda. 

2) Preencher o Target. Lembrando que a operação será executada apenas se o 

Target inserido (vol) for maior ou igual à vol das ofertas. 

3) Conforme necessidade do usuário, preencher o campo “Fator”, clicando em 

“Vol. Intrínseco”, caso queira melhorar o preço a ser apregoado na opção. 

 

Venda: 

Exatamente o mesmo procedimento acima, exceto 2:  

Preencher o Target. Lembrando que a operação será executada apenas se o Target 

inserido (vol) for menor ou igual à vol das ofertas. 

 

4.1.2.7 Skew de volatilidade 

 

O objetivo é realizar compra/venda do diferencial de volatilidade entre duas opções, 

fazendo hedge com o ativo-objeto.  

Nessa estratégia é possível operar a curva de volatilidade implícita utilizando duas 

opções do mesmo ativo, podendo ser do mesmo vencimento ou de vencimentos 

diferentes. No skew, a inclinação da curva mostra a velocidade de mudança do preço 

do ativo e a convexidade exibe a aceleração com que isso ocorre. Além disso, o skew 

dá indícios da tendência do ativo-objeto. Assim, se curva estiver positivamente 

inclinada (a volatilidade é mais alta quanto maior for o strike da opção) indica que o 

papel tende a subir. Por outro lado, se a curva for negativamente inclinada (a 

volatilidade é mais alta quanto menor for o strike da opção) a ação tende a cair. 

Vejamos um exemplo para essa operação. 

Exemplo 1: 

 = PETRF19, compra de , ,  

 = PETRF20, venda de , ,  
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Supondo que esses sejam os deltas do momento, temos que o Target é: 

 

Normalmente essa operação é executada vendendo-se (ou comprando, dependendo 

do caso) o ativo-objeto, a fim de hedgear a posição. 

Nesse caso, clicando em “Neutralizar o delta no ativo objeto” e depois em Target, 

aparecerá o lote a ser vendido do papel, que, em nosso caso, é PETR4. 

Temos que .  

É claro que não existe quantidade negativa. Porém, assim sabemos que devemos 

vender o papel. Então consideremos seu valor absoluto, que é 25.680. Nesse caso, o 

sistema arredondará para um múltiplo do lote padrão de PETR4.  

Agora vejamos como podemos alterar alguns parâmetros. 

1) Podemos alterar a quantidade a ser vendida (comprada, se for o caso), do 

ativo-objeto, da seguinte maneira: 

 

Clicar em “Neutralizar o delta no ativo objeto”, porém, desmarcar a opção 

“Delta Net [1]”. Nessa última, preencher com um valor que será multiplicado 

pela . 

 

No nosso exemplo, se preenchermos com 0,30, a quantidade de PETR4 a ser 

vendida será . 

 

Se desmarcarmos a opção “Neutralizar o delta no ativo objeto” e clicar em 

Target, não haverá execução no ativo-objeto. 

 

 

2) Podemos alterar a quantidade do instrumento 2: 

Notemos que, em “Neutralização”, a opção “Manual” está preenchida com 

1,0000. Podemos alterar esse campo para um valor .  

Daí, teremos . 

Suponhamos que . Logo, a nova quantidade a ser vendida de PETRF20 

é de 50.000. 

Porém, a quantidade a ser vendida (ou comprada, conforme o caso) do ativo 

objeto mudará. Teremos: 

 

Logo, no nosso exemplo, temos 
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Assim, a quantidade a ser vendida é 57.170, que será arredondada pelo 

sistema. 

3) Podemos zerar a quantidade do ativo objeto a ser vendida (ou comprada, se 

for o caso), fazendo a  ser proporcional, selecionando “Delta” no campo 

“Neutralização”.  

Sabemos que sistema calcula a quantidade  do ativo-objeto da seguinte 

forma: 

 

 

Logo, se , temos: 

 

Portanto,  

 

. 

 

Assim,  

No nosso exemplo,  

 

Logo, o sistema terá que vender 140.800 lotes do instrumento 2. 

Notemos que, selecionando a opção “Manual”, em “Neutralização”, teremos 1,4078, 

que é o fator que, quando multiplicado por 100.000, nos dá a quantidade do 

instrumento 2. 

Antes de prosseguirmos, vamos falar um pouco da medida de sensibilidade de opção 

Vega. 

O vega não é uma letra grega, como alguns pensam. Mas vamos representá-lo aqui 

por uma letra grega chamada Ni: . 

O vega de uma carteira de opções é a taxa de variação do valor da carteira em 

relação à volatilidade do ativo-objeto. Portanto, ele mede a sensibilidade do preço da 

carteira a variações na volatilidade do ativo-objeto. Dessa forma, se o vega for 

elevado, o valor da carteira é bastante sensível a pequenas mudanças na volatilidade 

Podemos raciocinar da seguinte maneira: 

O que significa dizer que compramos volatilidade a 65% e vendemos a 72%? 

Ganhamos 72% - 65% - 7% do valor do ativo? A resposta é negativa. Um ponto 
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percentual de volatilidade possui um valor específico em reais, valor que pode variar 

conforme a opção, o preço do ativo, a taxa de juro, etc. Esse valor é o vega da opção. 

Por exemplo: se uma opção possui um vega de R$ 0,03 é porque cada ponto 

percentual da volatilidade causa alteração de 3 centavos no seu preço. Então, no 

nosso exemplo, ganhamos 7% em volatilidade, logo, na verdade, ganhamos 

. Ou seja, ganhamos 0,21 no preço da opção em que estávamos 

posicionados. Multiplicando pelo lote, temos o nosso lucro total. 

Tanto para calls quanto para puts, o vega é positivo, ou seja, um aumento na 

volatilidade sempre aumenta o preço das opções. E, para um par de call e put de 

mesmo preço de exercício, os vegas são iguais. 

Vejamos um exemplo: 

Exemplo 2: 

  = PETRF19, , ,  

 = PETRF20, , ,  

Nesse cenário, temos %, que éa diferença de volatilidades. 

Quanto isso significa em dinheiro? 

Bom, queremos ganhar  em volatilidade, ou seja, vendendo a PETRF19 e 

comprando a PETRF20. Assim, temos que o ganho em reais, por opção, seria

. Isto é, ganharemos R$ 0,03 por opção (lembrando que a o veja mede 

em reais o quanto o preço da opção sobe se a volatilidade sobe 1%). 

Se quisermos lucrar R4 30.000,00 nessa operação, temos que vender 

lotes de PETRF19. Logo, pela fórmula vista acima , teremos que 

comprar Mas podemos ter oscilações não 

esperadas nas volatilidades e esses lotes causarem prejuízo.  

Apesar da pouca probabilidade, pode acontecer de termos um erro na tendência de 

volatilidade. Por isso, montamos uma posição que se chama vega-neutra. Na literatura 

conhecida, é possível estudar um pouco mais profundamente sobre o assunto e notar 

que arbitrar volatilidades com posições não-vega neutras produz um erro conceitual. 

Como seria uma operação de skew com uma posição vega neutra? 

Nesse caso, teremos que a quantidade a ser comprada de PETRF20 é: 

 

Logo, nesse exemplo, temos , que é um número 

bem diferente daquele que obtemos lá em cima. 

Essa é a conta que o robô faz quando selecionamos “Vega” no campo “Neutralização”. 
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Porém essa posição não é delta neutro. Para torná-la delta neutro, basta usar a opção 

“Neutralizar o delta no ativo objeto”. Assim, teremos uma posição delta-vega neutra. 

Como vimos anteriormente: 

 

Como , temos: 

 

 

Essa é a quantidade a ser comprada (ou vendida, se for o caso), de ativo-objeto. 

Nesse exemplo:  

 

 

É a quantidade a ser comprada de PETR4. 

Podemos mudar a quantidade do ativo-objeto , alterando o Delta Net [1]. Daí, 

temos: 

 

Podemos ainda fazer essa estratégia, com o instrumento 2 sendo opção de outro 

papel. Por exemplo: 

 = PETRG19 

 = VALEH33 

Agora, nesse caso, é tudo completamente análogo, basta pensar na estratégia de 

volatilidade para PETR4 e para VALE5 separadamente. Porém, para VALEH33, 

utilizaremos a opção Delta Net [2]. 

Note que, nesse caso, a opção “Vega” em “Neutralização” desaparece. Isso acontece 

porque as condições de veja neutralidade só se aplicam para opções de mesmo 

vencimento e de mesmos ativos-objeto. 

Assim, os cálculos são análogos os da estratégia de volatilidade, porém dentro da 

estratégia skew de vol (pensar em cada opção separadamente). 
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4.1.2.8 Volatilidade de IBOV 

 

Essa estratégia permite operar volatilidade de IBOV comprando ou vendendo uma 

opção neutralizando a operação em qualquer índice futuro com ou sem a rolagem no 

cálculo. 

Compra: 

1) Preencher o instrumento 1 com uma opção e sua quantidade  

Se quiser fazer hedge na posição, vender o ativo-objeto (instrumento 2) em questão, 

na quantidade , onde  é o delta da opção em questão. Lembrando que o 

robô fará isso automaticamente, caso esteja selecionado “Delta” no campo 

“Neutralização”. 

Se quiser mudar a , basta selecionar “Manual” no campo “Neutralização” e 

preencher com um novo delta, lembrando que o sistema fará a conta , 

onde  é o delta manual inserido. 

Se não quiser vender o ativo-objeto em questão, basta selecionar “Delta Virtual” no 

campo “Neutralização”. O sistema calculará da mesma maneira a quantidade a ser 

vendida do ativo-objeto, porém não executará a venda. 

2) Preencher o Target. Lembrando que a operação será executada apenas se o 

Target inserido (vol) for maior ou igual à vol das ofertas. 

3) Conforme necessidade do usuário, preencher o campo “Fator”, clicando em 

“Vol. Intrínseco”, caso queira melhorar o preço a ser apregoado na opção. 

Venda: 

Exatamente o mesmo procedimentos acima, exceto 2:  

Preencher o Target. Lembrando que a operação será executada apenas se o Target 

inserido (vol) for menor ou igual à vol das ofertas. 

 

4.1.2.9 Skew de IBOV 

 

O objetivo é realizar compra/venda do diferencial de volatilidade entre duas opções de 

IBOV, fazendo hedge com o ativo-objeto escolhido.  

Nessa estratégia é possível operar a curva de volatilidade implícita utilizando duas 

opções do mesmo ativo, podendo ser do mesmo vencimento ou de vencimentos 

diferentes. No skew, a inclinação da curva mostra a velocidade de mudança do preço 

do ativo e a convexidade exibe a aceleração com que isso ocorre. Além disso, o skew 

dá indícios da tendência do ativo-objeto. Assim, se curva estiver positivamente 

inclinada (a volatilidade é mais alta quanto maior for o strike da opção) indica que o 

papel tende a subir. Por outro lado, se a curva for negativamente inclinada (a 
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volatilidade é mais alta quanto menor for o strike da opção) a ação tende a cair. 

Vejamos um exemplo para essa operação. 

Exemplo 1: 

 = IBOVF60, compra de , ,  

 = IBOVF62, venda de , ,  

 

Supondo que esses sejam os deltas do momento, temos que o Target é: 

 

Normalmente essa operação é executada vendendo-se (ou comprando, dependendo 

do caso) o ativo-objeto, a fim de fazer hedge na posição. 

Nesse caso, clicando em “Neutralizar o delta no ativo objeto” e depois em Target, 

aparecerá o lote a ser vendido do ativo, que, em nosso caso, é INDQ13. 

Temos que  Lotes 

É claro que não existe quantidade negativa. Porém, assim sabemos que devemos 

vender o papel. Então consideremos seu valor absoluto, que é 25.680. Nesse caso, o 

sistema arredondará para um múltiplo do lote padrão de INDQ13. 

 

4.1.2.10 Arbitragem de Rolagem 

 

Operação de arbitragem entre os instrumentos de rolagem da BVMF zerando nos seus 

respectivos ativos futuros. 

Operação: 

 Financia na rolagem x compra vencimento curto x venda vencimento longo 

 Reverte na rolagem x venda vencimento curto x compra vencimento longo. 

 

4.1.2.11 FRA de DI ou OC1 

 

Estratégia onde se opera a taxa a termo entre dois vencimentos. O FRA, ou Forward 

Rate Agreement, de DI1 ou OC1 é uma operação estruturada onde o investidor 

compra ou vende um contrato de DI1 ou OC1 de vencimento mais longo e faz a 

operação inversa em um contrato de DI1 ou OC1 de vencimento mais curto. Buscam-

se os movimentos paralelos na curva com a mesma proporção de quantidades. Nessa 

operação, dizemos que estamos comprando ou vendendo Fra baseado na ponta 

longa. Caso esteja comprando, e o Target inserido em taxa ano for maior que as 
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ofertas do mercado, certamente a estratégia será executada por completa, assim 

como vice-versa. 

 

4.1.2.12 Preço fixo 

 

Nessa estratégia podemos executar um ativo com um preço fixo, e em seguida 

executar outro. 

Permite a inserção de dois instrumentos, podendo efetuar pontas contrárias (compra e 

venda) ou mesma ponta (compra/compra ou venda/venda). 

Exemplo: 

 = PETR4, compra de 10.000  

  = PETR3, venda de 10.000  

 

Queremos comprar 1000 PETR4 e vender 1000 VALE5. O robô primeiro executará o 

instrumento 1, no preço que o usuário poderá definir. Em seguida, executará o 

instrumento 2 também no preço definido pelo usuário (apenas após executar o 

instrumento 1). 

 

4.1.2.13 Duration de DI1 ou OC1 

 

Outra possibilidade seria o investidor acreditar em uma inclinação da curva (como em 

uma gangorra) a partir de um determinado ponto. 

Por exemplo, podemos imaginar que a curva suba de hoje a janeiro de 2014, e caia a 

partir daí. Para montar essa estratégia, são novamente necessários dois contratos de 

DI1 ou OC1 com vencimento em Janeiro de 2014 e outro mais longo, em posição 

inversa, para o prazo que se quiser operar. Esses contratos não podem ter a mesma 

proporção. O usuário tem a possibilidade de o sistema calcular automaticamente a 

quantidade de contratos do vencimento curto baseado na quantidade do vencimento 

curto, ou seja, o cálculo do DV01. Nessa operação, dizemos que estamos comprando 

ou vendendo Duration baseado na ponta longa. Caso esteja vendendo, e o Target 

inserido em pontos for menor que as ofertas do mercado, certamente a estratégia será 

executada por completa, assim como vice-versa. 

 
  



 

79 
 

4.1.2.14 Butterfly de DI1 ou OC1 (Estratégia de três pontas de DI1) 

 

Semelhante à estratégia de duration, mas com três vencimentos de ativos. Nessa 

operação, dizemos que estamos comprando ou vendendo Butterfly baseado na ponta 

do miolo. Caso esteja vendendo, e o Target inserido em pontos for menor que as 

ofertas do mercado, certamente a estratégia será executada por completa, assim 

como vice-versa. 

 

4.1.2.15 Forward de DI1 ou OC1 

 

Estratégia envolvendo três vencimentos de DI1 ou OCI1 onde se compra ou vende o 

vencimento curto e o longo, e faz a operação inversa no vencimento do meio, ou seja, 

diferença entre dois FRA. Nessa operação, dizemos que estamos comprando ou 

vendendo Forward baseado na ponta longa. Caso esteja comprando, e o Target 

inserido em Basis Point (BPS) for maior que as ofertas do mercado, certamente a 

estratégia será executada por completa, assim como vice-versa. 

 

4.1.2.16 Condor de DI1 ou OC1 

 

Estratégia envolvendo quatro vencimentos de DI1 ou OC1 onde se compra o primeiro 

vencimento vende o segundo, compra o terceiro e vende o quarto ou vice-versa. 

Também inserida como vendado vencimento curto e o longo, e faz a operação inversa 

nos dois vencimentos do meio, ou vice-versa. Onde se opera a diferença entre três 

FRA. Nessa operação, dizemos que estamos comprando ou vendendo Condor 

baseado na ponta longa. Caso esteja comprando, e o Target inserido em Basis Point 

(BPS) for maior que as ofertas do mercado, certamente a estratégia será executada 

por completa, assim como ao contrario. Pelo fato da estratégia suportar esses quatros 

modelos de inserção, a pescaria ficou restrita aos dois últimos vencimentos. 

 

4.1.2.17 FRA de FRC 

 

Estratégia onde se opera a taxa a termo entre dois vencimentos do Forward Rate 

Agreement de Cupom Cambial (FRA de cupom, DDI). O FRA de FRC é uma operação 

estruturada onde o investidor compra ou vende um contrato de FRC de vencimento 

mais longo e faz a operação inversa em um contrato de FRC de vencimento mais 

curto. Nessa operação, dizemos que estamos comprando ou vendendo FRA baseado 

na ponta longa. Caso esteja comprando, e o Target inserido em taxa ano for maior que 

as ofertas do mercado, certamente a estratégia será executada por completa, assim 

como vice-versa. 
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4.2 Participativas 

 

Nesta tela é possível enviar ordens participativas ao mercado. 

 

 

 

 Ordem participativa: Comprar ou Vender uma determinada quantidade de 

instrumentos em um período de tempo. 

 

Itens do formulário: 

 Cliente: Nome do cliente. 

 Estratégia: Tipo da estratégia. Vide sessão Estratégias. 

 Basket ID: Nome do grupo da ordem. 

 Party ID BM&F: Código Operador BM&F. 

 Instrumento: Ativo da operação. 

 Ponta: Natureza da operação (Compra/Venda). 

 Qtde. Total: Quantidade a executar. 

 Limite financeiro: Limite financeiro a executar. 

 Qtde. p/ ordem: Define a quantidade a ser apregoada no mercado. 
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 Forçar melhor preço ao perder 1º posição: O objetivo e cobrir o melhor preço 

sempre, após 5 segundos, após 10 segundos ou aleatoriamente no BestOffer. 

 Liquidação automática ao concluir o tempo: No termino do tempo da estratégia, 

o sistema não liquida o saldo ou apregoa na melhor oferta, apregoa pelo 

último, agride na contra parte até zerar a ordem. 

 Exigir redistribuição após: Define após quantos minutos o sistema redistribuirá 

as quantidades atrasadas. 

 Redistribuir automaticamente: Configura se utilizará a redistribuição 

automática. 

 Manter posição das ofertas: Não perder lugar na fila no book de ofertas. 

 Preço limite: Preço limite de execução. 

 Cadeado: Trava ou destrava a célula do preço limite. 

 Preço Ghost: Limita o preço de execução Ghost da estratégia. 

 Estilo de execução: Define qual o estilo de execução o sistema ira apregoar. 

 BestOffer: apregoa sempre como melhor comprador ou vendedor (não 

agride a contraparte) 

 Último: apregoa no ultimo preço 

 Ghost: Não apregoa (Ordens EOC) 

 Oferta compra: Acompanha a oferta de compra 

 Oferta venda: Acompanha a oferta de venda 

 Contra parte: Envio de ordens na contra parte 

 Mesma ponta: Apregoa na mesma ponta 

 Preço fixo: Apregoa como preço fixo 

 Leilão abertura: Apregoa como MOA 

 Leilão fechamento: Envio de ordens em leilão de BMF com um preço 

definido 

 Mercado proteção: Varre o book, vai até o limite da banda do papel. 

Disponível apenas para estratégias de Basket. 

 Moc: Só entra no ultimo leilão do ativo (leilão de fechamento). Disponível 

apenas para estratégias de Basket. 

Obs: A exibição das opções de estilo de execução depende da estratégia 

escolhida, as opções não são as mesmas para todas as estratégias. 

 Hora inicial: Hora inicial da participativa. 

 Hora final: Hora final da participativa. 

 Agressividade (%): Agressividade de execução. 

 Qtde. mínima: Define qual a quantidade mínima na contra parte, para o sistema 

poder agredir. 

 Intervenções: Define o Número de intervenções que o sistema realizará no 

mercado para concluir a participativa. 

 Segundos: Define quantos segundos tem cada intervenção. 

 Dias úteis: Quantidades de dias de consulta de volume histórico VWAP 

(Máximo 90 dias). 

 Gap limite: Distância em relação à contra parte ao apregoar. 

 Preço conclusão: Preço de conclusão da estratégia, o sistema envia o saldo 

em EOC até zerar caso chegue o preço. 
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 Hedge: Instrumento desejado para executar o hedge financeiro da participativa. 

 Arred %: A partir de qual porcentual financeiro do ativo de origem será enviada 

a ordem para o hedge obedecendo ao lote mínimo padrão.  

 Fator%: É um fator percentual multiplicativo pelo financeiro da 

participativa de origem, para poder fazer o hedge. 

 Ratio A/B: Botão de inverter a base do ratio 

 Performance: Instrumento usado como base de variação 

 Dif (%): Incremento percentual no instrumento base.  

 

Exemplo: 

 Comprar R$ 1.000.000,00 de PETR4 fazendo hedge em INDICE BOVESPA com 

arred% em 90% e Fator% de 200%. 

PETR4 20,00 

INDZ13 60.000 pontos 

O sistema enviara a ordem do hedge de 10 lotes de INDZ13 (por ser dobrado o hedge 

200%) só quando completar 90% do financeiro em questão de PETR4. Sendo assim 

10 Lotesx60.000x valor do ponto de índice (hoje R$ 1,00) x 90%= R$ 540.000,00, ou 

seja, a cada R$ 540.000,00 comprado de PETR4 o sistema bate 10 lotes de Índice. 

 

4.2.1 Estratégias 

 

4.2.1.1 Basket 

 

Essa estratégia tem o objetivo de enviar uma cesta de ativos com diversos estilos de 

execuções. 

 

4.2.1.2 BestOffer 

 

A estratégia tem como objetivo posicionar-se sempre como melhor oferta no “book” de 

compra ou venda. 

 

4.2.1.3 Ghost 

 

Tem como objetivo manter a Compra ou Venda em sigilo, aguardando até que tenha 

no book de ofertas uma ordem no preço e quantidade definida pelo usuário. Para esse 

tipo de estratégia o sistema envia ordens do tipo executa e cancela (cancela o saldo 

em aberto, se existir). 
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4.2.1.4 BestOffer/ Ghost 

 

Tem como objetivo posicionar-se sempre como melhor oferta no “book” de compra ou 

venda, no entanto, se existir uma oferta no “book” que atenda o preço Ghost, o 

sistema automaticamente irá enviar uma ordem do tipo executa e cancela para tentar 

executar o negócio. 

 

4.2.1.5 Twap 

 

Twap é um tipo de ordem onde o objetivo é a fazer uma quantidade de ativo em um 

determinado espaço de tempo com o objetivo de alcançar o preço médio desse tempo. 

Exemplo: 

Ativo: PETR4. 

Quantidade: 10.000 

1. Estratégia: Twap. 

2. Preço Limite: R$ 18,09. 

3. Hora Inicial: 16h26 min. 

4. Hora Final: 16h31 min. 

5. Agressividade: 50%. 

6. Intervenções: 5. 

7. Gap Limite: 0,04. 

8. Preço Conclusão: 17,90. 

 

Neste exemplo a cada intervenção, o sistema fará 2000 mil quantidades, ou seja, a 

cada 60 segundos o algoritmo vai mandar uma ordem respeitando o preço limite. 

5 -) Agressividade: 50%, com esse exemplo significa que metade do tempo da 

Intervenção o sistema vai mandar ordem do tipo Best-Offer, se passar o tempo e tiver 

quantidade pendente, o sistema vai agredir na contra parte com o objetivo de não ficar  

quantidade atrasada nessa intervenção. 

6 -) Intervenção: Define a quantidade de vezes que a ordem será dividida, no nosso 

exemplo  10.000  dividido por 5 intervenções. 

7-) Gap Limite: A distancia de  preço com relação a contra parte. 

Exemplo: Ao inserir um Gap Limite de 0,04, o sistema irá apregoar sempre com uma 
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distância de 0,04 centavos em relação à venda. EX: mercado de PETR4 R$17,99 com 

R$18,00 o sistema só mostra oferta a R$17,96. Caso acabe o período de BestOffer o 

sistema agride a R$ 18,00 desde que esteja dentro do preço limite. 

Caso o mercado vire vendedor a R$17,90 que e o preço de conclusão o sistema 

enviara o saldo em EOC até zerar. 

 

4.2.1.6 Twapcross 

 

Esta estratégia realiza distribuição da quantidade total de uma ordem igualmente, em 

intervalos regulares de tempo, com objetivo de se obter o preço médio do mercado. Ao 

lançar uma ordem TWAP, o sistema irá dividir o intervalo de tempo total informando 

em intervalos regulares e a cada intervalo será determinada uma parte da quantidade 

total a ser executada. Cada intervalo é chamado intervenção e o número de 

intervenções é determinado pelo usuário. Sempre como direto ou Cross. 

 

4.2.1.7 Vwap 

 

Esta estratégia realiza a distribuição da quantidade total da ordem de forma 

proporcional a uma média histórica do ativo no intervalo de tempo determinado. Ao 

lançar uma ordem VWAP, o sistema irá dividir o intervalo de tempo total informado em 

intervalos regulares e a cada intervalo será determinada uma parte da quantidade total 

a ser executada conforme a média histórica para o ativo solicitado no horário 

determinado. Cada intervalo é chamado intervenção e o número de intervenções é 

determinado pelo usuário. 

 

4.2.1.8 Vwapcross 

 

Essa estratégia realiza a distribuição da quantidade total da ordem de forma 

proporcional à uma média histórica do ativo no intervalo de tempo determinado. Ao 

lançar uma ordem VWAP, o sistema irá dividir o intervalo de tempo total informado em 

intervalos regulares e a cada intervalo será determinada uma parte da quantidade total 

a ser executada conforme a média histórica para o ativo solicitado no horário 

determinado. Cada intervalo é chamado intervenção e o número de intervenções é 

determinado pelo usuário. Sempre como direto ou Cross. 

 

4.2.1.9 Participativa 

 

Esta estratégia tem como objetivo participar de forma percentual, de todos os negócios 

realizados de determinado papel. 
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4.2.1.10 Participativa cross 

 

Esta estratégia tem como objetivo participar de forma percentual, de todos os negócios 

realizados de determinado papel. Sempre como direto ou Cross. 

 

4.3 Ordem manual 

Ordem manual inserida no meio da estratégia com a intenção de antecipa-la. 

 

Itens do formulário: 

 Natureza: Compra/Direta/venda. 

 Instrumento: Informa o código de negociação do instrumento desejado. 

 Quantidade: Quantidade do ativo. 

 Redistribuir ordens antecipadas: Redistribuir a estratégia após antecipar a 

ordem manual. 

 PartyID BM&F: Código Operador BM&F. 

 

  



 

86 
 

4.4 Controle de Algoritmos 

 

Todas as estratégias do sistema são monitoradas através desta tela de controle, 

capaz de reunir as informações mais importantes das ordens. 

 

 
 
Itens do formulário: 

Funcionalidades: 

 Novo: Possibilita acessar as telas de Cash & Carry, Troca de spread e 

participativas. 

 Filtrar: Possibilita filtrar os itens do grid por Status ou por tipo de algoritmo. 

 Regras de Pescaria: Mudança global de pescaria. 

 Médio Mercado: Atualizar a coluna do médio do mercado no período da sua 

participativa. 

 Importar planilha: Possibilita importar uma planilha com varias estratégias 

(Troca de spread/Participativas). 

 Ativar: ativação global 

 Desativar: Desativação global 

 Conta: Filtro por conta de cliente 

 Instrumento: Filtro por instrumento 

 

Colunas:  

Form: Numero do formulário. 

Algo: Tipo de algoritmo. 

Cliente: Nome do cliente. 

Conta: Código da conta do cliente. 

Status: Status da execução. 

%:Percentual de execução. 

C/V: Natureza da operação (Compra/Direto/Venda). 
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Ativo: Código do instrumento. 

Qtd. Exec: Quantidade executada. 

PreçoMed: Preço médio executado. 

Financeiro: Financeiro executado. 

Resultado: Resultado de execução. 

Qtd Env: Quantidade enviada. 

Preço Env: Preço enviado. 

Pescaria: Posição. 

Target: Target inserido. 

Efetivo: target efetivo executado. 

Ofertas: Target pelas ofertas/Contraparte do instrumento. 

Último: Ultimo target/ Ultima cotação. 

Var%: variação do instrumento. 

Médio Mercado: Preço médio do período do mercado. 

BasketID: Nome do basketID. 

UserNick: Nome do usuário. 

Início: horário de inicio da estratégia. 

Fim: Horário de termino da estratégia. 

Atrasado: Quantidade atrasada nas participativas. 

Preço limite: preço limite nas participativas. 

Qtde total: quantidade total da estratégia. 

Saldo: quantidade de saldo da estratégia. 

Preço ghost: preço ghost da participativa. 

Automate ID: ID automate. 

Cliente direto: Cliente venda do direto. 

Conta direto: Conta venda do direto. 

Qtd. Env. Direto: Quantidade enviada do direto. 

Preço Env. Direto: Preço enviado do direto. 

Qde. Exec. Direto: Quantidade executada do direto. 
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Preço Exec. Direto: Preço executado do direto. 

Volume direto: Volume do direto. 

Corretora: Corretora da estratégia. 

PartyID: PartyID do usuário. 

Médio Pregão: Médio do dia do ativo. 

Market Share: Market share inserido na participativa. 

Tranche: Tranche corrente. 

ExternalID: Código de integração. 

%Efetivo: Percentual efetivo de participação no mercado. 

 

4.4.1 Importar planilha 

A partir desta tela, é possível importar planilhas de estratégias participativas. 
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4.5 Cash  

4.5.1 Cash & Carry 

 

Operação onde se troca lotes de índice futuro na BM&F pela quantidade equivalente 

na carteira teórica do IBOVESPA. 

Busca financiar ou reverter melhor que as taxas vigentes no mercado. 

 

Funcionalidades: 

 Resultado efetivo (apurado) a cada parcial executada; 

 Personalização da carteira (exclusão de ações); 

 Possibilidade de alteração do peso (ponderação) de cada ação na carteira; 

 Permite ajuste automático para resolver encilhamentos (contraordem). 

 Permite apregoar encilhado. 

 Permite apregoar com ativos em leilão. 

 

Itens do formulário: 

 Cliente: Nome do cliente. 

 Financiar/Reverter: Permite selecionar o tipo da operação (financiamento ou 

reversão). 

 PartyID BM&F: Código Operador BM&F. 

 Início: Horário de início. 

 Fim: Horário de fim. 
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 Instrumento: Código do Índice Bovespa Futuro. 

 Quantidade: Quantidade do ativo. 

 Pescaria: Quantidade máxima de “ativo” a ser apregoado. 

 Target: Spread alvo a ser buscado ao inserir uma estratégia. 

 Nº de Tranches: Número de vezes que a estratégia irá se repetir. 

 Encilhamento: Rotinas de correção de tranche em aberto: 

 Preço de abertura: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com 

preço de abertura. 

 Melhor Atual: Acompanha o melhor comprador ou melhor vendedor. 

 Preço de Fechamento: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem 

com preço de Fechamento. 

 Oferta de Venda: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com 

Oferta de Venda. 

 Oferta de Compra: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com 

Oferta de Compra. 

 A Mercado: agride a contraparte. 

 Melhor que o atual: Cobre um ticker à oferta da ponta encilhada 

podendo agredir a contra parte 

 Tolerâncias de preço: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem 

com tolerâncias de preço. Depende como está configurado. 

 Distribuição: Personaliza a carteira do Ibovespa, excluindo papéis e fazendo 

diversas distribuições com eles. 

 Leilão: acompanha quantidade de papéis, financeiro e percentual da carteira 

dos papéis que estão em leilão. 

 Encilhamento: acompanha quantidade de papéis, financeiro e percentual da 

carteira dos papéis que estão encilhados. 

Aba Pescaria: 

 

Regras de Pescaria: 

Permite definir em qual posição no book o sistema vai apregoar: 

 Melhor preço. 

 Até o 2º preço. 

 Até o 3º preço. 
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 Até o 4º preço. 

 Até o 5º preço. 

 Livremente. 

 Melhor preço único. 

 Ghost. 

 BestOffer. 

 BestOffer/Ghost. 

 

Aba Configurações: 

 

 
Itens do formulário: 

 Múltiplas ordens: Permite ativar ou não a utilização de múltiplas ordens. 

 Usar profundidade (OFA): Permite ativar ou não a utilização de profundidade. 

 Feriados especiais: Permite ativar ou não a utilização de feriados especiais. 

 Taxa de juros: Permite ativar ou não a utilização de taxas de juros e permite 

definir o valor para tal. 

 Base leilão: Valor para base de cálculo e envio de ordens quando utilizada 

pesca bloqueada ou apregoar com papéis em leilão. 

 Teórico: Utiliza o preço teórico com um limite de banda para cima ou para 

baixo no percentual selecionado ao lado 

 Último: Utiliza o último preço do papel em leilão 

 Agressivo: Utiliza o último mais o percentual selecionado, ou seja, o último 

melhorando X%. 
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Aba Simulação: 

Nesta tela pode-se simular o preço do Índice Futuro em um mercado virtual com base 

no Target inserido. 

 

 

4.5.2 Cash (Viewer) 

 

Este recurso possibilita o acompanhamento on-line do descolamento entre o índice 

futuro e a carteira de ações (oportunidade de execução). 
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4.6 Spread Multileg 

Este recurso permite o envio de ordens multileg ao mercado com até oito ativos por 

financeiro bruto ou diferencial financeiro 

 

Itens do formulário: 

 Cliente: Nome e conta do cliente. 

 Estratégia: Tipo de estratégia utilizada. 

 Financeiro: Vide sessão estratégias. 

 Diferencial financeiro: Vide sessão estratégias. 

 Party ID BM&F: Código Operador BM&F. 

 Início: Horário de início. 

 Fim: Horário de fim. 

 Instrumento: Código do instrumento. 

 Quantidade: Quantidade do instrumento da ordem. 

 C/V: Natureza da operação (Compra/Venda) 

 Pescaria: Quantidade máxima de “ativo” a ser apregoada ou mostrada na 

bolsa. 

 Tolerância: Em uma determinada rotina de encilhamento, existe a possibilidade 

de corrigir pela “tolerância”. Esse campo se preenche o valor máximo aceito a 

ser corrigido caso encilhe. 

 Target: Spread alvo a ser buscado ao inserir uma estratégia. 

 Nº de tranches: Número de vezes que a estratégia irá se repetir. 
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4.6.1 Cash IBXL (Spread) 

O Cash de IBX-50 consiste-se em uma funcionalidade onde é feita a troca entre um 

lote de índice futuro e a quantidade equivalente na carteira teórica o indicador IBX-50 

 

 

Itens do formulário:  

 Cliente: Nome do cliente.  

 Reverter/Financiar: Permite selecionar o tipo da operação (financiamento ou 
reversão).  

 PartyID BM&F: Código Operador BM&F.  

 Início: Horário de início.  

 Fim: Horário de fim.  

 Instrumento: Código do Índice Bovespa Futuro.  

 Quantidade: Quantidade do ativo.  

 Pescaria: Quantidade máxima de “ativo” a ser apregoado.  

 Target: Spread alvo a ser buscado ao inserir uma estratégia.  

 Nº de Tranches: Número de vezes que a estratégia irá se repetir.  

 Encilhamento: Rotinas de correção de tranche em aberto:  
Preço de abertura: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com preço 
de abertura.  

Melhor Atual: Acompanha o melhor comprador ou melhor vendedor.  

Preço de Fechamento: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com 
preço de Fechamento.  

Oferta de Venda: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com Oferta de 
Venda.  
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Oferta de Compra: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com Oferta 
de Compra.  

A Mercado: agride a contraparte.  

Melhor que o atual: Cobre um ticker à oferta da ponta encilhada podendo 
agredir a contra parte  

Tolerâncias de preço: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem com 
tolerâncias de preço. Depende como está configurado.  

 Distribuição: Personaliza a carteira do Ibovespa, excluindo papéis e fazendo 
diversas distribuições com eles.  

 Leilão: acompanha quantidade de papéis, financeiro e percentual da carteira dos 
papéis que estão em leilão.  

 Encilhamento: acompanha quantidade de papéis, financeiro e percentual da 
carteira dos papéis que estão encilhados.  

 
Aba Pescaria:  

Regras de Pescaria: Permite definir em qual posição no book o sistema vai apregoar:  

 
Aba Configurações:  

Itens do formulário:  

Múltiplas ordens: Permite ativar ou não a utilização de múltiplas ordens.  

Usar profundidade (OFA): Permite ativar ou não a utilização de profundidade.  

Feriados especiais: Permite ativar ou não a utilização de feriados especiais.  

Taxa de juros: Permite ativar ou não a utilização de taxas de juros e permite definir o 
valor para tal.  

Base leilão: Valor para base de cálculo e envio de ordens quando utilizada pesca 
bloqueada ou apregoar com papéis em leilão.  

Teórico: Utiliza o preço teórico com um limite de banda para cima ou para baixo no 
percentual selecionado ao lado  

Último: Utiliza o último preço do papel em leilão  

Agressivo: Utiliza o último mais o percentual selecionado, ou seja, o último 
melhorando X%.  
Aba Simulação: Nesta tela pode-se simular o preço do BRI Futuro em um mercado 

virtual com base no Target inserido. 

4.6.2 Cash IBXL (Viewer) 

Este recurso possibilita o acompanhamento on-line do descolamento entre o índice 

futuro e a carteira de ações (oportunidade de execução). 
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4.7 Spread ETF 

 

A estratégia é executada em ETFs relacionados a índices, logo a variação dos seus 

valores tende a ser diretamente proporcional à variação dos índices de referência. No 

entanto, podem existir oportunidades de arbitragem entre a cotação dos papéis do 

índice e a do ETF, gerando distorções a ser aproveitada e arbitrada. 

Esta ferramenta tem como propósito permitir a realização de arbitragem entre o ETF e 

seu índice de referência, aproveitando-se dos Spreads. 
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Aba configurações: 

 

 
Aba Simulação: 

 

Itens do formulário: 

 
 Cliente: Nome do cliente.  

 Financiar/Reverter: Permite selecionar o tipo da operação (financiamento ou 
reversão).  

 Início: Horário de início.  

 Fim: Horário de fim.  

 Instrumento: Código do Índice Bovespa Futuro.  

 Quantidade: Quantidade do ativo.  

 Pescaria: Quantidade máxima de “ativo” a ser apregoado.  

 Target: Spread alvo a ser buscado ao inserir uma estratégia.  

 Nº de Tranches: Número de vezes que a estratégia irá se repetir.  

 Encilhamento: Rotinas de correção de tranche em aberto: 
 A Mercado: Agride a contraparte. 

 Contra Parte = envia a ordem no primeiro preço da contraparte 

(semelhante ao da participativa basket). 

 Melhor Atual: Acompanha o melhor comprador ou melhor vendedor.  

 Melhor que o atual: Cobre um ticker na oferta da ponta encilhada 

podendo agredir a contra parte. 

 MOA = OnClose (semelhante ao "Leilão de fechamento" do Basket). 
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 Tolerâncias de preço: Resolve a ponta encilhada mandando a ordem 

com tolerâncias de preço. Depende como está configurado. 

 Distribuição: Personaliza a carteira do Ibovespa, excluindo papéis e fazendo 
diversas distribuições com eles.  

 Leilão: acompanha quantidade de papéis, financeiro e percentual da carteira 
dos papéis que estão em leilão.  

 Encilhamento: Acompanha quantidade de papéis, financeiro e percentual da 
carteira dos papéis que estão encilhados.  
 

 Regras de Pescaria: Permite definir em qual posição no book o sistema vai 
apregoar:  

 Melhor preço.  

 Até o 2º preço.  

 Até o 3º preço.  

 
 Até o 4º preço.  

 Até o 5º preço.  

 Livremente.  

 Melhor preço único.  

 Ghost.  

 BestOffer.  

 BestOffer/Ghost.  
 
 

Aba configurações: 

 Múltiplas ordens: Permite ativar ou não a utilização de múltiplas ordens.  

 Usar profundidade (OFA): Permite ativar ou não a utilização de profundidade.  

 Base leilão: Valor para base de cálculo e envio de ordens quando utilizada 
pesca bloqueada ou apregoar com papéis em leilão.  

 
cima ou para baixo no percentual selecionado ao lado.  

 o papel em leilão.  

 
seja, o último melhorando X%. 

 
 
Aba simulação: 

Nesta aba pode-se simular o preço do ETFs em um mercado virtual com base no 

Target inserido. 
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4.8 Automate 

 

O RoboTrader Automate é uma funcionalidade baseado na interface Excel, que 

fornece uma função de planilha RTD (Real Time Data). Essa função permite chamar 

um servidor de automação COM (Component Object Model) para recuperar dados em 

tempo real.  

Com esta funcionalidade é possível criar uma pasta de trabalho que inclui dados 

atualizados em tempo real.   

O RoboTrader Automate traz autonomia para o operador, podendo personalizar cada 

estratégia executada. A função RTD é baseada na tecnologia COM é oferece 

vantagens em conveniência, confiabilidade e robustez. O sistema RTD depende de um 

servidor para disponibilizar os dados em tempo real para o Excel. 
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4.9 Market Maker 

 

4.9.1 Controle de Algoritmos (Market Maker) 

Todas as estratégias de Market Maker do sistema são monitoradas através desta tela 

de controle, capaz de reunir as informações mais importantes das ordens. 

 

 

Itens do formulário: 

Funcionalidades: 

• Novo: Possibilita acessar os formulários de Market Maker 

• Filtrar: Possibilita filtrar os itens do grid por Status ou por tipo de algoritmo. 

• Importação da Posição liquida  

• Recuperação de Algoritmos salvos 

• Ativar: ativação global 

• Desativar: Desativação global 

• Conta: Filtro por conta de cliente 

• Instrumento: Filtro por instrumento 

Colunas: 

Form: Numero do formulário 

Algo: Tipo de algoritmo 

Cliente: Nome do cliente 
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Ativo: Código do instrumento 

Qtd. Exec. Compra: Quantidade executada de compra 

Preço. Med.Compra: Preço médio de compra 

Qtd. Exec. Venda: Quantidade executada de Venda 

Preço. Med.Venda: Preço médio de Venda 

Qtd. Env. Compra: Quantidade enviada de compra 

Preço. Env.Compra: Preço enviado de compra 

Qtd. Env. Venda: Quantidade enviada de Venda 

Preço. Env.Venda: Preço enviado de Venda 

 

4.9.2 ETF 

Algoritmo de Market Maker exclusivo para o mercado de ETFs. 
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4.9.3 Ações 

Algoritmo de Market Maker exclusivo para o mercado de Ações.

 

 

4.9.4 Opções 

Algoritmo de Market Maker exclusivo para o mercado de opções de Índice futuro
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5 DataTrader 
 

A ferramenta DataTrader é o raio-x do mercado. Permite o acompanhamento de todos 

os negócios realizados na BM&FBovespa em tempo real, permitindo rápida tomada de 

decisão, base histórica de dados desde 2002. 

Acesso através do menu da plataforma RoboTrader:  
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5.1 Ranking de corretoras 

 

Este recurso permite acompanhar o desempenho das corretoras, bem como a 

visualização de um gráfico onde é detalhada a participação das cinco primeiras 

corretoras colocadas no ranking em relação ao volume total de negócios, dividido por 

compra e venda. É possível filtrar por Data (Inicial/Final), mercado (Ações, Opções, 

termo e fracionário). Permite também agrupar por ranking (Top 5 ou Top 10). Através 

do item “Refresh” é possível configurar o tempo de atualização da tela. 

 

 

5.2 Ranking de ativos 

 

Este recurso permite acompanhar o desempenho dos ativos. É possível filtrar por Data 

do pregão, Mercado (Ações, Opções, termo e fracionário), Negócios (Todos ou apenas 

diretos). É também possível agrupar por ranking. 
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5.3 Resumo de negócios 

 

Esta ferramenta permite monitorar o desempenho dos negócios por corretora. 

É possível filtrar por Data do pregão, Instrumento ou por destaques. 

 

 

5.4 Variação de volume 

 

Este recurso permite monitorar a variação do volume de negócios por ativo, filtrando 

por Data do pregão, Média móvel, Mercado (Ações, Opções, termo e fracionário). 
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5.5 Negócios cancelados 

 

Este recurso permite visualizar os cancelamentos de negócios realizados, filtrando por 

Data do pregão e por mercado (Ações, Opções, termo e fracionário). 

 

 

5.6 Negócios em destaque 

 

Este recurso permite monitorar os ativos em destaque, permitindo filtrar por data do 

pregão, mercado (Ações, Opções, termo e fracionário), volume de negócios e por 

ranking. 
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5.7 Opções em aberto 

 

Este recurso permite visualizar as opções em aberto, filtrando por Data do pregão, 

Instrumento, tipo da opção (Compra/Venda) e mês de vencimento. 

 

 

5.8 Empréstimos de ações 

 

Este recurso permite visualizar as operações de locação de um ativo específico, 

filtrando pelo código do mesmo. 
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5.9 Ativos vs. Corretoras (Histórico) 

 

Este recurso permite visualizar a relação de ativos por corretora, sendo possível filtrar 

por Período, Instrumento e corretora. 

 

 

5.10 Termos (Intraday) 

 

Este recurso permite visualizar os contratos a termo, sendo possível filtrar por Data do 

pregão ou prazo. 
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5.11 Ativos vs. Mercado (Histórico) 

 

Este recurso permite visualizar as operações realizadas sobre ativo específico, 

filtrando por Período ou código do instrumento. 

 

 

5.12 Opções exercidas (Intraday) 

 

Este recurso permite visualizar as opções exercidas, sendo possível filtrar por Data do 

pregão, Instrumento e mês de vencimento. 
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5.13 Raio X de série de opções (Intraday) 

 

Este recurso permite visualizar as ordens de opções, sendo possível filtrar por Data do 

pregão, Corretora, Instrumento ou por tipo de opção (Compra/Venda). 

 

 

5.14 Análise financeira (Histórico) 

 

Este recurso permite fazer a análise financeira do volume total das corretoras, filtrando 

por período e por corretora. 
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5.15 Resumo de corretoras (Intraday) 

 

Este recurso permite acompanhar o desempenho intraday das corretoras, sendo 

possível filtrar por Data do pregão, Corretora, Tipo de negócio (Compra/Venda/Direto), 

e mercado (Ações, Opções, Termo, Fracionário). 

 

 

5.16 Resumo do ativo 

 

Este recurso permite visualizar o desempenho dos negócios de um determinado ativo, 

sendo possível filtrar por período (Diário/Intraday/Mensal) e por ativo. 
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5.17 Times & Trades (Histórico) 

 

Esta tela lista todos os negócios ticket-by-ticket, de todos os instrumentos disponíveis 

na BM&FBOVESPA. 

 

 

5.18 News (Histórico) 

 

Este recurso permite o acompanhamento detalhado de noticias históricas, de todos os 

instrumentos disponíveis na BM&FBOVESPA. 
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6 OptionsTrader 
 

O OptionsTrader funciona como um simulador de operações. Permite acompanhar 

diversas estratégias simultaneamente, fornecendo em tempo real múltiplas análises e 

simulações, principalmente no mercado de opções e futuros. 

Acesso através do Menu da plataforma RoboTrader: 
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6.1 Black & Scholes 

 

Este recurso permite uma simulação de uma operação com opções, utilizando a 

metodologia Black & Scholes. 
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6.2 Fischer Black 

 

Um dos modelos de precificação de opções de futuros de derivativos mais utilizados 

no mercado de opções sobre futuros, apresentando elevado grau de aderência e 

confiabilidade. 
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6.3 Ação + Call + Put 

 

Permite a montagem das operações tradicionais de financiamento e/ou captação 

envolvendo um ativo, uma de suas opções de compra e/ou uma de suas opções de 

venda de mesmo exercício e vencimento. 
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6.4 Box Spread 

 

O Box Spread simula operações envolvendo opções de compra e venda de 

instrumentos Bovespa. A operação de 4 (quatro) pontas equivale a uma operação de 

Renda Fixa. 
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6.5 Box de Ouro 

 

A ferramenta Box de Ouro simula operações envolvendo opções de compra e venda 

de instrumentos de Ouro. A operação de quatro pontas equivale a uma operação de 

Renda Fixa. 
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6.6 Termos de ações 

 

Avalia rapidamente a viabilidade de uma das mais conhecidas operações alavancadas 

da Bovespa. 
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6.7 Termo- Curva de juros 

 

Este recurso permite uma referência rápida da curva do CDI nos prazos mais usuais 

das operações a termo de ações. 

 

 

 

6.8 Termo de Ouro 

 

Avalia rapidamente a viabilidade de uma das mais conhecidas operações alavancadas 

do mercado de BM&F. Aplicação de termo, porém somente para o instrumento ouro, 

devido às particularidades do contrato. 

 

 



 

121 
 

6.9 Multicálculo - Travas 

Cálculo simultâneo de diversas travas de opções, tanto de alta quanto de baixa, para 

um dado instrumento/vencimento. 

 

 
 

6.10 Multicálculo- SCP 

Cálculo simultâneo de diversas travas de opções, tanto de alta quanto de baixa, para 

um dado instrumento/vencimento. Apresenta todo o fluxo operacional e quanto a 

operação esta rendendo de acordo com o CDI. 
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6.11 Simulador Gráfico 

 

Esta ferramenta é utilizada para a análise de estratégias com opções para o mercado 

financeiro, seu objetivo é auxiliar o operador no mercado de opções demonstrando em 

gráficos a sua posição, facilitando o entendimento dos riscos e a probabilidade de 

ganho e perda. O Simulador Gráfico contempla mais de um vencimento e opções de 

venda, porém o gráfico é gerado levando em conta sempre o primeiro vencimento em 

aberto. 
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7 Relatórios 
 

Menu de acesso ao módulo relatórios: 

 

 

7.1 Ordens executadas 

 

Este recurso permite obter um relatório contendo uma lista de ordens executadas, 

podendo também exportar o resultado da pesquisa. 
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7.2 Frequência de ordens 

 

Nesta tela é possível monitorar a frequência das ordens enviadas pelo cliente, filtrando 

por data do pregão, corretora, usuário e cliente. 

 

 

7.3 Backoffice 

7.3.1 Nota de corretagem 

Este recurso permite obter um relatório detalhado sobre os gastos de corretagem de 

um usuário em uma data específica. 

 

 

7.3.2 Extrato C/C 

Este recurso permite obter um relatório detalhado de todas as movimentações 

ocorridas na conta corrente do cliente dentro de um período específico. 
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7.3.3 Custódia 

 

Este recurso permite obter um relatório detalhado dos ativos em custódia do cliente. 

 

 

8 Ajustes 
 

Menu de acesso ao módulo Ajustes: 
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8.1 Troca de Senha 

 

Tela para alteração de senha do usuário 

 

 

8.2 Mensagens 

 

Tela para disponibilização das mensagens de alerta do sistema. 
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8.3 Preferências 

8.3.1 Preferências /Algoritmos/ Spread 

Este recurso permite definir as configurações padrões do sistema. 

Aba preferências: 

Nesta aba, é possível definir as preferências para estratégias de spread. 

 

 Tipo de arbitragem: Permite definir qual o tipo de arbitragem padrão será 

utilizado ao abrir um formulário novo: 

 Diferencial de preço; 

 Diferencial financeiro; 

 Financeiro; 

 Ratio quantidade; 

 Ratio financeiro; 

 Volatilidade; 

 Skew de Vol; 

 Forward; 

 Duration; 

 Arbitragem de rolagem; 

 FRA de DI; 

 Preço fixo; 

 Condor de DI; 

 Volatilidade de IBOV; 

 Skew de IBOV; 

 Butterfly DI; 

 FRA FRC; 

 Opções de pescaria: Permite definir em qual opção de pescaria padrão será 

utilizado ao abrir um formulário novo. 
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 No ativo selecionado; 

 No mais próximo da melhor oferta; 

 Em todos; 

 Não utilizar o ativo selecionado; 

 Somente nas opções; 

 No ativo menos líquido. 

 Regras de pescaria: Permite definir qual a regra padrão será utilizada ao abrir 

um formulário: 

 Melhor preço. 

 Até o 2º preço. 

 Até o 3º preço. 

 Até o 4º preço. 

 Até o 5º preço. 

 Livremente. 

 Melhor preço único. 

 Ghost. 

 BestOffer. 

 BestOffer/Ghost. 

 Não alterar por lotes maiores: O sistema não altera uma pescaria por 

quantidades aumentada no book da contra ordem. 

 Truncar preço: Cravar o Target de forma a obrigar o sistema a executar igual 

ou melhor ao inserido. Existem duas funcionalidades no sistema: arredondar 

matematicamente e melhorar para baixo ou para cima dependendo da ponta 

que o usuário está operando. 

 Feriados especiais: Para os cálculos envolvendo taxa de juros, pode ou não 

definir se o sistema irá levar em consideração feriados especiais. Exemplo: 25 

de janeiro (Feriado em São Paulo). 

 Usar profundidade (OFA): O sistema enxerga até o quinto preço dos books 

para poder pescar na outra ponta. Essa funcionalidade permite operar dois ou 

mais ativos envolvendo troca de spreads e para fazer lote padrão 

correspondente. 

 Múltiplas ordens: Define que forma as ordens serão inseridas no mercado. 

 Pescar encilhado: caso a estratégia encilhe e o usuário não queira corrigir, o 

pescar encilhado faz voltar a pescar mais uma vez. Caso fique com dois 

encilhamentos pendentes a estratégia para automaticamente até que um deles 

seja corrigido. 

 Otimizar pescaria: Caso o efetivo esteja melhor do que o Target pedido, o 

sistema otimiza a pescaria a fim de zerar a estratégia, ou seja queima a 

gordura. 

 Quantidade por pescaria BOVESPA: Quantidade padrão de pescaria. Fator 

multiplicativo pelo lote padrão. 

 Quantidade por pescaria BM&F: Quantidade padrão de pescaria. Fator 

multiplicativo pelo lote padrão. 

 Tolerância de preço BOVESPA: Tolerância de preço padrão ao abrir um 

formulário novo. Fator multiplicativo pelo ticker mínimo do ativo. 

 Tolerância de preço BM&F: Tolerância de preço padrão ao abrir um formulário 

novo. Fator multiplicativo pelo ticker mínimo do ativo. 
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 Encilhamento de tranche: Configuração da rotina padrão ao abrir um novo 

formulário. 

 Ajustar automaticamente: Configuração da rotina padrão ao abrir um novo 

formulário. 

 Neutralizar delta no ativo objeto: Utilizado nas estratégias de Volatilidade. 

 Calcular automaticamente: Utilizado nas estratégias de Volatilidade. 

 

Aba Início/Término: 

Nesta Aba é possível configurar os horários default Inicial e Final dos spreads. 

 

 Início: Permite definir manualmente um valor default para o horário inicial. 

 Hora da máquina: Define como horário de início o horário do sistema do 

usuário. 

 Término: Permite definir manualmente um valor default para o horário (sugerido 

1 minuto antes do leilão). 
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Aba Cash & Carry 

Nesta aba, é possível configurar valores default para as operações de Cash & Carry. 

 

 Critérios Cash: Volume Financeiro: O sistema só apregoa no índice caso tenha 

o percentual financeiro da carteira configurado nas ofertas dos papéis 

 Amostra: O sistema só apregoa no índice caso tenha o percentual quantitativo 

nas ofertas dos papéis selecionados de maiores participação em diante. 

 Somente pescaria completa: O sistema só apregoará o lote total selecionado 

em pescaria, nunca menos. 

 Pesca encilhada: Percentual padrão para pescar encilhado. 

 Pesca bloqueada: Percentual padrão para pescar com ativos em leilão. 

 Base Leilão: Configuração padrão para pesca bloqueada. 

 Enviar contra ordem com algoritmo parado: Caso o algoritmo execute o Índice 

e desative a estratégia, ele enviará a carteira. 
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8.3.2 Preferências /Algoritmos/ Participativa 

 

Aba preferências: 

Nesta aba é possível definir as preferências para ordens participativas. 

 

 

 Retroagir/Ignorar horário inicial: Utilizar com padrão Retroagir/ignorar horário 

inicial. 

 Ignorar quantidade de limite: Utilizar com padrão a quantidade por ordem. 

 Estratégia padrão: Selecionar qual estratégia como padrão. 

 Estilo de execução: Selecionar qual estilo de execução como padrão. 

 Tipo de distribuição: Selecionar qual tipo de distribuição padrão. 

 Agressividade: Configurar qual agressividade como padrão. 

 Calcular preço limite pelo percentual do último: 

 Compra: Calcular automaticamente o preço limite de compra baseado em 

última mais 0% configurado. 

 Venda: Calcular automaticamente o preço limite de venda baseado em 

última mais 0% configurado. 

 Liquidação automática ao concluir o tempo: Configurar qual a liquidação 

padrão ao concluir o tempo. 

 Exigir redistribuição automática após: configurar o tempo para redistribuição 

automática. 

 Redistribuir automaticamente: Configura se utilizará a redistribuição 
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automática. 

 Forçar melhor preço ao perder a 1º posição: Configura o padrão ao perder a 1º 

posição. 

 Excluir negócios diretos no instrumento: O sistema desconsidera ofertas diretas 

no instrumento. 

 Excluir negócios da própria corretora na mesma ponta: O sistema desconsidera 

ofertas da própria corretora na mesma ponta. 

 Excluir negócios fora do preço limite: O sistema desconsidera ofertas com valor 

fora do preço limite. 

 Excluir negócios quando a estratégia estiver interrompida: O sistema 

desconsidera ofertas que foram enviadas enquanto a estratégia estiver 

interrompida. 

 Excluir negócios provenientes do mercado a termo: O sistema desconsidera 

ofertas do mercado a temo. 

 Ignorar os próprios negócios na participação: O sistema desconsidera as 

próprias ofertas. 

 Utilizar servidor Vwap via HTTP: Permite utilizar Http como Modo de acesso ao 

Webservice para obter dados históricos do instrumento. 

 Truncar qtdes para manter limite financeiro: Trunca a quantidade da 

participativa para não ultrapassar o limite financeiro. 

 Múltiplas ordens: Ordens múltiplas não ultrapassando o valor de pescaria. 

 Obrigatório quantidade ou financeiro: Obriga o usuário ao informar a 

quantidade ou o financeiro. 

 Iniciar automaticamente: Inicia a participativa ao incluir no controle de 

algoritmo. 

 Manter posição das ofertas: Não perder lugar na fila no book de ofertas. 

 Atualizar coluna Médio do mercado automaticamente (1 min.): Atualizar a coluna 

“Médio do mercado” no Controle de Algoritmos cada um minuto. 

 Ajustar quantidades no Início e fim da operação: Permite tornar esta opção 

default no sistema para todas as novas estratégias participativas. 

 Critérios de intervenção: 

 Nenhuma: Nenhum preenchimento como default. 

 Fixo em: Fixa o default pelo numero de intervenções. 

 Máximo possível: Preenche as intervenções pela divisão do lote total 

pelo lote padrão. 
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 Segundos: Fixa o default pelos segundos. 

 Qtde por ordem (lotes padrão): Razão de x o lote padrão do instrumento 

informado 

 Número de dias úteis (Vwap): Números de dias default ao abrir a participativa. 

Aba início/término: 

Nesta aba é possível definir os horários default inicial e final para as participativas. 

 

 

 Início: Permite definir manualmente um valor default para o horário de início. 

 Horário da máquina: Permite definir o horário local do sistema do usuário como 

sendo o valor inicial. 

 Aplicar em novo algoritmo: Permite definir se a configuração de horário inicial 

irá ou não ser aplicado em novos algoritmos. 

 Término: Permite definir manualmente um valor default para o horário de 

término. 
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8.3.3 Preferências /Algoritmos/ Algo Server 

 

Manter estratégias ativas em caso de desconexão: Permite ativar ou não a 

funcionalidade que faz com que as estratégias continuem ativas no AlgoServer em 

caso de desconexão da estação. 

 

 

8.3.4 Preferências /Algoritmos/ Integração 

 

Nesta tela é possível ativar a utilização do campo anotação (Memo), bem como definir 

um valor específico para o mesmo. 

 



 

135 
 

 Usar anotação: Sequência de texto em formato livre, enviada pelo participante 

do mercado. 

8.3.5 Preferências/Algoritmos/Clientes 

 

Cliente padrão: Permite definir um cliente padrão para as ordens de algoritmos. 
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8.3.6 Preferências /Algoritmos/FatFinger 

 

Aba spread: 

Nesta aba é possível fazer a configuração de alerta de envio de ordens de spread, 

gerando alertas ou bloqueios caso os mesmos sejam atingidos. 

 

 Estratégia: Permite selecionar a estratégia. 

 Tipo: Permite selecionar o tipo (Oferta ou percentual). 

 Variação: Permite definir um valor da oferta ou percentual que irá disparar o 

alerta ou bloqueio definidos. 
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Aba Participativas 

Nesta aba é possível fazer a configuração de alertas de envio de ordens participativas, 

gerando alertas ou bloqueios caso os mesmos sejam atingidos. 

 

 Estratégia: Permite selecionar para qual tipo de estratégia a regra se aplica. 

 Qtde Máxima: Quantidade máxima que irá disparar a regra de alerta ou 

bloqueio. 

 Variação (%): Valor percentual de variação que irá disparar a regra para alerta 

ou bloqueio. 

 Volume Bovespa: Volume financeiro para alerta ou bloqueio. 
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8.3.7 Preferências/ Plataforma/ Boleta 

 

Nesta tela, é possível definir configurações default para as boletas de envio de ordens 

simples. 

 

 Confirmação de ordem: Configuração de janela de alerta para cada envio de 

ordem nova ou cancelamento. 

 Após envio de ordem: Configuração para após envio de ordem, se a janela 

será fechada e se o conteúdo será apagado. 

 Click &Trade: Ativar a função de envio de ordem através do botão 

direito/esquerdo do mouse. Através das telas de Resumo de mercado, Book de 

Ofertas ou Book Agregado, ativar a opção deão clicar com o botão direito sobre 

o preço ou quantidade, abrir automaticamente a janela de envio de ordem. 

Clicando sobre a quantidade, abre-se janela na mesma quantidade clicada, ou 

soma-se a quantidade clicada com todas as ofertas até o topo do book. 

Clicando sobre o preço, abre-se janela no mesmo preço clicado, respeitando-

se a quantidade definida na tela de FatFinger. 

 Abertura de ordem: Define o preço padrão para abertura de boletas. 

 Salvar posição: Salva posição da tela, quando reaberta [Sim/Não]. 

 Foco na boleta: Posição do cursor quando aberta nova boleta. 

 Foco na alteração de ordens: Posição do cursor quando aberta nova boleta de 

alteração de ordens. 
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8.3.8 Preferências/ Plataforma/ Book 

 

Exibir profundidade no book: Este recurso permite ativar o recurso de destacar a 

sequência de preço compra e venda no book. 
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8.3.9 Preferências/ Plataforma/ FatFinger 

 

Aba Bovespa 

Nesta aba é possível fazer a configuração de filtro de envio de ordens simples no 

mercado Bovespa, gerando alertas ou bloqueios caso os mesmos sejam atingidos. 

 

À vista: 

 Qtde Padrão: Quantidade padrão de abertura de boleta à vista. 

 Qtde máxima: Quantidade máxima de alerta ou bloqueio. 

 Variação: Variação máxima de alerta ou bloqueio. 

 Volume máximo: Volume máximo de alerta ou bloqueio. 

Fracionário: 

 Qtde. padrão: Quantidade padrão de abertura de boleta no fracionário. 

 Qtde Máxima: Quantidade máxima de alerta ou bloqueio. 

 Variação: Variação máxima de alerta ou bloqueio. 

 Volume Máximo: Volume máximo de alerta ou bloqueio. 
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Aba BM&F: 

Nesta aba é possível fazer a configuração de filtro de envio de ofertas no mercado 

BM&F, gerando alertas ou bloqueios caso os mesmos sejam atingidos. 

 

Futuro (Cheio): 

 Qtde Padrão: Quantidade padrão de abertura de boleta à vista para contratos 

futuros cheios. 

 Qtde máxima: Quantidade máxima de alerta ou bloqueio para contratos futuro 

cheios. 

 Variação: Variação máxima de alerta ou bloqueio para contratos futuros cheios. 

Futuro (Mini): 

 Qtde Padrão: Quantidade padrão de abertura de boleta à vista para mini 

contratos. 

 Qtde máxima: Quantidade máxima de alerta ou bloqueio para mini contratos. 

 Variação: Variação máxima de alerta ou bloqueio para mini contratos. 

Opções: 

 Qtde Padrão: Quantidade padrão de abertura de boleta à vista para opções. 

 Qtde máxima: Quantidade máxima de alerta ou bloqueio para opções. 

 Variação: Variação máxima de alerta ou bloqueio para opções. 
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8.3.10 Preferências/ Plataforma/ Cliente Padrão 

 

Aba Cliente: 

Nesta aba, é possível definir um cliente padrão, para ambos os mercados e para 

ambas as naturezas. 

 

 Utilizar apenas um cliente: Ao marcar esta opção, o usuário poderá marcar um 

único cliente como padrão para Bovespa e BM&F tanto para compra quanto 

para venda. 

 Bovespa: Estando a opção “Utilizar apenas um cliente” desmarcada, é possível 

definir clientes padrão distintos para a compra e para a venda para o mercado 

Bovespa. 

 BM&F: Estando a opção “Utilizar apenas um cliente” desmarcada, é possível 

definir clientes padrão distintos para a compra e para a venda para o mercado 

BM&F. 
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Aba preferências: 

Nesta tela, pode-se definir em que ordem deseja-se listar a sua carteira de clientes na 

abertura de boletas. 
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8.3.11 Preferências/ Plataforma/ Geral 

 

Nesta tela é possível definir uma cor default para ativos em leilão ou congelados nas 

telas de cotação. 

 

 

 Habilitar última atualização: Habilitar atualização no resumo de mercado. 

 Habilitar filtro de ativos – F4: Ao marcar esta opção, quando o usuário estiver 

no book de ofertas e clicar a tecla F4, o sistema abre o Histórico de ordens, 

filtrando pelo ativo presente no book. 
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8.3.12 Preferências/ Sistema/ Som 

 

Aba Sistema: 

Nesta tela é possível definir um som default que será emitido para alertas de possíveis 

problemas no sistema. 
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Aba Spread: 

Nesta tela é possível definir um som default para as operações de Spread. 

 

 

 Alerta de contra ordem: Alerta para envio de contraordem no spread, durante 

envio ou fechamento. 

 Alerta de envio de ajustes: Alerta para envio de ordem de ajuste no spread, 

para ajuste ou finalização. 
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Aba Participativa: 

Nesta aba é possível selecionar o alerta para envio de participativa, durante 

redistribuição, finalização e advertência. 
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Aba Ordem ADM: 

Nesta tela é possível selecionar o som default emitido para envio de ordens 

Administradas.  

 

 Status alerta: Permite ativar ou desativar o alerta. 

 Alerta de ordem ADM: Alerta para envio de ordem administrada, durante 

recebimento. 
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Aba Ordens Simples: 

Nesta tela é possível selecionar o som default emitido para envio de ordens simples.  

 

 Alerta de ordem executada: Permite definir um som default para execução de 

ordem simples, durante o recebimento. 

 Status de ordem de Envio de ordem: Permite ativar ou desativar o alerta. 

 Alerta de envio de ordem: Permite definir um som default para envio de ordem 

simples, durante recebimento. 
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8.3.13 Preferências/ Sistema/ Horário de pregão 

 

Permite a configuração de horário de início e fim do pregão Bovespa e BM&F, com a 

opção de desligamento alguns minutos antes do fim do pregão. 

 

Horário do pregão Bovespa: 

 Início: Permite configurar o horário de início do pregão Bovespa. 

 Término: Permite configurar o horário de término do pregão Bovespa. 

 Desligar (_) Minutos antes do fim do pregão: Permite configurar o 

desligamento automático antes do fim do horário do pregão. 

 

 
Horário do pregão BM&F: 

 Início: Permite configurar o horário de início do pregão BM&F. 

 Término: Permite configurar o horário de término do pregão BM&F. 

 Desligar (_) Minutos antes do fim do pregão: Permite configurar o 

desligamento automático antes do fim do horário do pregão. 
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8.3.14 Preferências/ Sistema/ Layout 

 

Esta tela permite a escolha de cores e tema utilizados pela aplicação. 

 

 Ativar cores no Book: Permite habilitar ou desabilitar a utilização de cores no 

book de ofertas. 

 Ativar cores no Resumo de mercado: Permite habilitar ou desabilitar a 

utilização de cores no resumo de mercado. 

 Escolha o tema: Permite selecionar um tema (Black ou Clean). 
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8.3.15 Preferências/ Sistema/ Atualização 

 

Esta tela permite a configuração de atualização automática. 

 

 Verificar novas versões: Permite verificar automaticamente a disponibilidade de 

novas versões. 

 End. Atualização: Endereço para configuração de atualização automática. 
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8.3.16 Preferências/ Sistema/ Idioma 

 

Esta tela permite a seleção do idioma do sistema: português ou inglês. 
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8.3.17 Preferências/ Sistema/ OptionsTrader 

 

Aba Opções 

Nesta tela, é possível definir configurações das corretagens cobradas. 

 

 

 Corretagem Entrada: Forma de cobrança da corretagem na entrada da 

operação. 

 Corretagem Saída: Forma de cobrança da corretagem na saída da operação. 

 Tipo de cliente para corretagem: Normal ou com incentivos. 

 

 Aba Relatório 

Nesta tela, é possível escolher uma imagem a ser utilizada como logo nos 

relatórios do OptionsTrader. Não sendo selecionada nenhuma imagem, o 

sistema mantém a imagem default da BLK. 
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8.3.18 Preferências/ Sistema/ Juros 

Esta tela permite selecionar o modelo de curva de juros a ser utilizado. 
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 Curva de juros: Modelo de interpolação de juros, podendo ser Exponencial ou 

Cubic Spline. 

 

8.3.19 Preferências/ Sistema/ Geral 

 

Esta tela permite definir configurações gerais do sistema. 

 

 Manter padrão: O sistema guarda o último modelo das telas aberta e assume 

como padrão. 

 Restaurar padrão de tela: Restaura o modelo padrão do sistema. 

 Carregar desktop Default: Abre o desktop padrão automaticamente ao abrir o 

sistema. 

 Mostrar opção de salvar o desktop atual ao sair do sistema: Mostrar opção de 

salvar o desktop atual ao sair do sistema. 

 Desktop default: Seleciona o desktop padrão. 

 Utilizar restart do sistema: Reinicia automaticamente no horário selecionado. 

 Mostrar código da corretora: Opção de nome ou código na corretora nos books. 

 Número de registros: Número de registros padrão no Times & Trades. 
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8.4 Atualizar permissões 

 

Este recurso permite a atualização das permissões de acesso ao sistema. 

 

 

 

 

8.5 Atualizar Lista de Clientes 

 

Botão para atualização da lista de clientes habilitados para o usuário. 

 

 



 

158 
 

8.6 Permissão Off-line 

 

Tela para inserção de contra-senha e obtenção de permissões, em caso de sistema 

sem acesso aos sites da BLK. 

 

 

8.7 Desktop 

 
Este recurso permite salvar ou reabrir desktop previamente salvo, com telas e 

posições já definidas. 
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8.8 Servidores 

 

Aba Ip’s: 

 

Cotação (MarketData): 

 Ip Primário: Ip de cotação interno da corretora. 

 Ip Secundário: Ip de cotação backup interno da corretora. 

 Proxy: Indica que conexão passará pelo Proxy da corretora. 

 Porta: Porta de conexão do serviço de cotação, geralmente 6003. 

Externo 

 Ip Primário: Ip de cotação externo à corretora RoboDiff. 

 Ip Secundário: Ip de cotação backup externo à corretora – RoboDiff. 

 Porta: Porta de conexão do serviço de cotação, geralmente 6003. 
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Ordens: 

 Ip Primário: Ip de ordens interno da corretora. 

 IpSecundário: Ip de ordens backup interno da corretora Proxy, indica que 

conexão passará pelo Proxy da corretora Ordens. 

 Porta: Porta de conexão do serviço de ordens, geralmente 6001. 

 Autenticação: Porta de conexão do serviço de autenticação, geralmente 6009. 

 Relatórios: Porta de conexão do serviço de relatórios, geralmente 6010. 

Juros: 

 Ip Primário: Ip de juros interno ou externo da corretora. 

 Ip Secundário: Ip de juros backup interno ou externo da corretora. 

 Porta: Porta de conexão do serviço de juros, geralmente 6020. 

 Proxy: Indica que conexão passará pelo Proxy da corretora. 

Algo Server: 

 Spread: Executar ou não os algoritmos de Spread no Algo Server. 

 Proxy: Indica que conexão passará pelo Proxy da corretora. 

 Ip Primário: Ip de juros interno ou externo da corretora. 

 Ip Secundário: Ip de juros backup interno ou externo da corretora. 

 Porta: Porta de conexão do serviço de juros, geralmente 6100. 

 Participativa: Executar ou não os algoritmos de Participativas no Algo Server. 

 Proxy: Indica que conexão passará pelo Proxy da corretora. 

 Ip Primário: Ip de juros interno ou externo da corretora. 

 Ip Secundário: Ip de juros backup interno ou externo da corretora. 

 Porta: Porta de conexão do serviço de juros, geralmente 6100. 
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Aba Opções: 

 

 Reconectar os servidores automaticamente: Caso o sistema desconecte, 

essa opção faz com que os servidores reconectem automaticamente. 
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Aba Proxy: 

 

 

Proxy: 

 IP/Porta: Ip e porta de conexão ao Proxy da corretora. 

 User: Usuário para validação no Proxy. 

 Password: Senha para validação no Proxy. 

Método de validação utilizado na autenticação do Proxy: 

 HTTP Proxy 

 Socks 4a 

 Socks 4 

 Socks 5 
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 Observações: 

 

 Quando um proxy é configurado, a aplicação deve assumir aquela rota de 

saída como default (Neste caso devem haver as liberações pertinentes para o 

correto funcionamento). 

 

 Caso não haja nenhum Proxy configurado, a aplicação ira buscar no navegar 

automaticamente uma rota de saída, caso o navegar esteja utilizando Proxy 

haverão problemas, pois a aplicação não tem autonomia para pegar as 

credencias utilizadas no navegador. 

 

 3º Este é o melhor caminho para a aplicação, sem Proxy na Aplicação e sem 

Proxy no navegador, apenas as liberações no Firewall. 
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9 Atalhos 
 

 F5: Ordem Compra. 

 Insert: Pesquisa de Ativos. 

 

 F4: Histórico de ordens. 

 Shift+F8: Cancelamento Global. 

 F8: Cancelar uma ordem. 

 F7: Modificar uma ordem. 

 R: Reenviar uma ordem. 

 I: Reverter uma ordem. 

 F3: Detalhes do ativo. 

 Obs: Ao selecionar um ativo o F4 filtra o histórico de ordens com 

o mesmo. 

 

 F9: Ordem de Venda. 

 Controle + L: Permissões Off-line. 

 Alt. + F1: Mensagens. 

 Alt. + F3: Atualizar Permissões. 

 F6: Ordem Direta. 

 Controle + O: Ordens Consolidadas. 

 Controle + R: Tela de Relatório. 

 F1: Compra Imediata. 

 F12: Venda Imediata. 

 F3: Detalhes do Ativo. 

 F11: Posição Intraday aba detalhes. 

 Shift + F11: Posição Intraday aba totais. 

 F10: Times & Trades. 

 


