
 

 
 

 
Introdução 
  
 
O CMA Series 2 é um sistema desenvolvido em plataforma Web para negociação 
eletrônica na Bolsa de Valores. Possui alta performance e estabilidade, voltado para 
Pessoa Física. 
  
É um sistema ágil e dinâmico que oferece todas as informações necessárias para se 
operar com segurança e proporcionar ao investidor informações sob medida para a 
tomada de decisão. 
  
O objetivo deste Help é apresentar as principais funcionalidades e recursos do 
sistema.  

   
Navegação no Series 2 Web 
  
O CMA Series 2 é composto pelos seguintes módulos: Painel de Cotações, 
Negociação, Lista de Ordens, Cotações, Destaques, Notícias, Alarmes, Custódia, 
Relatório de Preço Médio, Minha Conta, Informações, Gráfico e Consultas. 
 

 

   

 Renda Variável: 

 Cotações: Livro de Ofertas / Negócios / Maiores Altas e Baixas / Maiores Vol. 

e Negócios 

 Negócios: Boleta Compra e Venda / Boleta Stop / Lista de Ordens 

  

 Painel de Cotações 

 Detalhes 

 Gráfico 

 Desktops 

 Restaurar 

 Usuário 

  



Restaurar: Ao minimizar os módulos do CMA Series 2 Web, eles se mantêm no 
menu Restaurar, desta maneira, para maximizar novamente o módulo basta 
selecionar as janelas desejadas. 
  

  
 Mudar Desktop: Permite configurar até quatro layouts diferentes, para 

visualizar basta alterná-los. 
 

 

  
Para limpar o desktop, clique com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho, 
será exibida a janela a seguir  
 

     

  
Clique sobre "Limpar área de trabalho" em seguida os módulos serão fechados e a 
área de trabalho ficará livre. 
  

Minimizar o Menu:  Clicando sobre o ícone  a barra de menu será 
minimizada. 
  

     
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renda Variável  
 
 
Cotação  

Livro de Ofertas 

Exibe as melhores ofertas de compra e venda do ativo selecionado. Sempre em 
tempo real. 

 Melhores Ofertas: Permite visualizar as 5 ou 20 melhores ofertas de compra 
e venda do ativo selecionado. 

 

 : Quando selecionada, as "Melhores Ofertas" serão agrupadas por 
preço, ou seja, habilitando esta opção, as quantidades das ofertas com o 
mesmo preço serão exibidas somadas. 

 : Quando selecionado, exibe o gráfico de pressão (compra e venda) 
do ativo selecionado. 



 

 Boleta de Compra / Venda: Os ícones  e  abrem os módulos de Boleta 
de Compra ou Venda. 

 - Abre a boleta de compra. 

 - Abre a boleta de venda. 

 

Exibir Confirmação: Permite habilitar / desabilitar as janelas de confirmação de 
envio da ordem. 

 

Selecionar Ativo: Utilize essa caixa para adicionar ativos no Livro de Ofertas. 



 

Digite o ativo desejado e pressione a tecla "Enter".   

Em caso de dúvidas clique no botão  para abrir a janela de pesquisa avançada, 
selecione o mercado e digite parte da descrição do ativo. Será exibida uma lista de 
ativos, selecione a opção desejada e em seguida pressione a tecla [Enter], conforme 
imagem abaixo: 

 

À direita do módulo são exibidas as seguintes informações: Valor do último negócio, 
percentual de variação (%) e a data e hora do último negócio como exibido na 
imagem abaixo: 

  

 

Janela controlada: Utilize este recurso para alterar todos os módulos 
automaticamente ao clicar sobre o ativo no Painel de Cotações. 

Nos módulos desejados, clique sobre o ícone  para ativar o recurso.  

 
 

Negócios 

Exibe os últimos 50 negócios realizados de um determinado ativo, através das 
informações de Preço, Quantidade, Hora, Corretora Compradora e Corretora 
Vendedora. 



 

Observação: Na porção inferior do módulo é exibido o botão  que permite 
atualizar a informação. 

 

Selecionar Ativo: Utilize essa caixa para adicionar ativos no Livro de Ofertas. 

 

Digite o ativo desejado e pressione a tecla "Enter".   

Em caso de dúvidas clique no botão  para abrir a janela de pesquisa avançada, 
selecione o mercado e digite parte da descrição do ativo. Será exibida uma lista de 
ativos, selecione a opção desejada e em seguida pressione a tecla [Enter], conforme 
imagem abaixo: 

 

À direita do módulo são exibidas as seguintes informações: Valor do último negócio, 
percentual de variação (%) e a data e hora do último negócio como exibido na 
imagem abaixo: 

  



  
 

Janela controlada: Utilize este recurso para alterar todos os módulos 
automaticamente ao clicar sobre o ativo no Painel de Cotações. 

Nos módulos desejados, clique sobre o ícone  para ativar o recurso.  

 

Ranking 

Exibe informações das corretoras que mais compraram e/ou venderam um 
determinado ativo. 

 

Observação: Na porção inferior do módulo é exibido o botão  que permite 
atualizar a informação. 

 

Selecionar Ativo: Utilize essa caixa para adicionar ativos no Livro de Ofertas. 

 

Digite o ativo desejado e pressione a tecla "Enter".   

Em caso de dúvidas clique no botão  para abrir a janela de pesquisa avançada, 
selecione o mercado e digite parte da descrição do ativo. Será exibida uma lista de 
ativos, selecione a opção desejada e em seguida pressione a tecla [Enter], onforme 
imagem abaixo: 



 

À direita do módulo são exibidas as seguintes informações: Valor do último negócio, 
percentual de variação (%) e a data e hora do último negócio como exibido na 
imagem abaixo: 

  

  
 

  

Janela controlada: Utilize este recurso para alterar todos os módulos 
automaticamente ao clicar sobre o ativo no Painel de Cotações. 

Nos módulos desejados, clique sobre o ícone  para ativar o recurso.  

 

Maiores Altas e Baixas 

Mostra o desempenho dos ativos por intermédio das abas: Altas e Baixas. 

 

 



Para maior comodidade, o módulo "Maiores Altas e Baixas" permite abrir boletas de 
compra / venda e o módulo Detalhes. 

 - Abre a boleta de compra. A boleta será carregada com os dados do ativo. 

 - Abre a boleta de venda. A boleta será carregada com os dados do ativo. 

 -Abre o módulo Detalhes com informações importantes do ativo atualizadas em 
tempo real. 

 

Maiores Vol. e Negócios 

Exibe o volume financeiro e a quantidaded de negócios do ativo selecionado. 

 

 

Para maior comodidade, o módulo "Maiores Altas e Baixas" permite abrir boletas de 
compra / venda e o módulo Detalhes. 

 - Abre a boleta de compra. A boleta será carregada com os dados do ativo. 

 - Abre a boleta de venda. A boleta será carregada com os dados do ativo. 

 -Abre o módulo Detalhes com informações importantes do ativo atualizadas em 
tempo real. 

 

 

 



Negociação 
 

Boleta Compra e Venda 
  
Permite enviar ordens de forma rápida e confiável. As boletas são configuráveis 
para uma melhor usabilidade e maior agilidade. 
  
  

 
  
Compra / Venda  
 
Permite enviar ordens de compra no preço indicado pelo usuário que pode ser 
executada ao preço indicado ou a um preço melhor.  
 
Será necessário preencher todos os campos para o envio da ordem, sendo eles: 
Ativo, Quantidade, Quantidade de aberta (ordem escondida), Preço e Validade. 

Após preencher e conferir todos os dados clique em  (apenas se todos os 
dados estiverem corretos), caso necessite realizar alguma alteração clique 

em  para apagar os dados digitados e reiniciar a operação. 
  
Ordem à Mercado: Quando esta caixa de seleção estiver habilitada o campo 
"Preço" será bloqueado para inclusão de valores  e a ordem será executada ao 
preço do mercado (primeiro valor na ponta contrária). 
  



  

 
  
Observação: Ao tentar enviar uma ordem de compra ou venda, o sistema fará uma 
validação dos limites operacionais. O limite para compra é composto pelo saldo na 
conta (corrente ou investimento). A corretora poderá alterar estas configurações de 
limites conforme a necessidade. O limite operacional poderá ser consultado no 
relatório financeiro. 

 
  

Informações Gerais 
  
Na porção superior do módulo são exibidos a descrição do ativo, o preço do último 
negócio, o percentual de variação e a hora em que o último negócio foi realizado: 
  



 
  

Exibir Confirmação: Ao clicar em , o módulo exibirá uma janela contendo 
as informações preenchidas e prestes à serem enviadas para o mercado. 
Assegure-se de que as informações estão corretas, preencha a assinatura eletrônica 

e pressione  para disparar a ordem. 
  

 
  
Logo após o envio da ordem, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso 
confirmando o recebimento e envio da solicitação para o mercado. Clique 

sobre  para fechar o aviso e retornar ao CMA Series 2 Web. 
  

 
  
  

 
  
As boletas de compra e venda podem ser acessadas dos seguintes módulos: 
  

 "Paniel de Cotações", "Maiores Altas e Baixas" o "Maiores Vol. e 
Negócios": Para abrir a boleta de compra clique sobre o ícone , ou 
em  para abrir a boleta de venda. 

Estes ícones estão disponíveis em cada linha de ativo. A boleta será 
carregada preenchida com os dados do ativo correspondente. 

  



 Detalhes: Clique sobre o ícone  (Boleta de Compra) ou sobre o 
ícone  (Boleta de Venda). A boleta será carregada com os dados do 
ativo selecionado. 

  
  

 
  

Tipos de Validade no Mercado de Ações: 
 
 
1. Para o dia: A ordem será válida somente para o dia corrente. Se a ordem não for 
executada durante o dia, será cancelada automaticamente.  
  
2. Até cancelar: A ordem terá validade por tempo indeterminado, permanecendo 
ativa até a execução ou cancelamento pela Bolsa (em casos de grupamentos, por 
exemplo). 
 
3. Executa/Cancela: Para este tipo de oferta, a validade é imediata. Caso a ordem 
não seja executada, ao menos parcialmente, no momento do envio, será cancelada. 
  
4. Tudo ou Nada: A ordem terá validade imediata. Somente será executada em sua 
totalidade, não permitindo execuções parciais. 
 
5. Até a Data: O investidor poderá selecionar uma data para a validade para até um 
mês. Ao final do período, caso não seja executada, a ordem será cancelada 
automaticamente. 
 

 

Boleta Stop 

Permite enviar ordens de compra e venda para a Bolsa quando os limites 
estipulados forem alcançados. Isso facilita na utilização dos Stops presentes no 
mercado. 
  
  

 

Stop Simples (Compra / Venda) 

Será necessário preencher todos os campos de acordo com a ordem a ser disparada, 
sendo eles: Ativo, Validade, Quantidade, Preço de Disparo e Preço de Compra ou 
Venda. 

Após preencher e conferir todos os dados clique em  (apenas se todos os 
dados estiverem corretos), caso necessite realizar alguma alteração clique 

em  para alterar. 



  

Ordem à Mercado: Quando este combo estiver habilitado o campo "Preço" será 
bloqueado para inclusão de valores, porque a ordem será executada a preço do 
mercado. 

  

 

Stop Simples (Compra): É uma compra programada, ou seja, quando o preço do 
ativo atingir o preço configurado, a ordem é enviada para a Bolsa com o preço limite 
indicado. 

Stop Simples (Venda): É uma venda programada, ou seja, quando o preço do ativo 
atingir o preço configurado, a ordem é enviada para a Bolsa com o preço limite 
indicado. 



  
 

Stop Gain/Loss (Compra / Venda) 

Permite utilizar os stops presentes no mercado facilitando a saída de uma posição 
através do stop. 

É uma venda programada, ou seja, quando o preço do papel atingir o valor 
desejado, a ordem é enviada com o preço limite solicitado. No stop de venda 
podem ser programados dois preços, um para caso de lucro e outro para caso de 
prejuízo. 

Os campos, Ativo, Quantidade e Validade são de preenchimento obrigatório. 

Além disso, é necessário configurar ao menos um stop, podendo ser somente o de 
ganho ou somente o de perda. Para isso, é necessário o preenchimento dos campos 
Preço de Disparo e Preço de Venda. 



  

 

EXEMPLOS: 

  

1. Ordens do tipo Stop Gain/Loss de Venda 

1.1. Caso 1 – Preenchimento correto e integral da boleta 



Considerando que a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 13,03, a 
ordem do tipo Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 12,78 

Stop Gain 

Pço. Disp. Venda 

R$ 13,50 R$ 13,48 

Determinará que: 

a. Caso o preço de mercado caia atingindo um valor igual ou inferior ao preço de 
disparo LOSS que é R$ 12,80, será disparada uma ordem de venda com preço limite 
de R$ 12,78 limitando a perda do investidor. 

b. Caso o preço de mercado suba atingindo um valor igual ou superior ao preço de 
disparo GAIN que é R$ 13,50, será disparada uma ordem de venda com preço limite 
de R$ 13,48 na intenção realizar o lucro já obtido. 

  

 
  

1.2. Caso 2 – Preenchimento correto e parcial da boleta 

Considerando que a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 13,05, a 
ordem do tipo Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 12,78 



Stop Gain 

Pço. Disp. Venda 

Não 
Preenchido 

Não 
Preenchido 

Determinará que: 

a. Caso o preço de mercado caia atingindo um valor igual ou inferior ao preço de 
disparo LOSS que é R$ 12,80, será disparada uma ordem de venda com preço limite 
de R$ 12,78 limitando a perda do investidor. 

b. Caso o preço de mercado suba não será disparada nenhuma ordem. 

  

 
  

1.3. Caso 3 – Não preenchimento dos campos Stop Loss 

Considerando que a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 13,06, a 
ordem do tipo Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

Não 
Preenchido 

Não 
Preenchido 

Stop Gain 

Pço. Disp. Venda 

R$ 13,80 R$ 13,90 

A ordem não será acatada e será mostrado um aviso informando que é necessário o 
preenchimento dos campos Pço. Disp. e Venda do Stop Loss. 



Caso seja informado apenas o campo Pço Disp. do Stop Loss e o campo Venda não 
seja preenchido será mostrado um aviso informando que é necessário o 
preenchimento do campos  Venda do Stop Loss. 

Caso seja informado apenas o campo Venda do Stop Loss e o campo Pço. Disp. não 
seja preenchido será mostrado um aviso informando que é necessário o 
preenchimento do campos  Pço. Disp.  do Stop Loss. 

   

  

 
  
  

1.4. Caso 4 – Preenchimento incorreto dos campos de preço Stop Gain 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 13,00, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 12,78 

Stop Gain 



Pço. Disp. Venda 

R$ 13,20 R$ 12,78 

  
  
  

  

 
  

A ordem não será acatada por que o preço Venda da ordem GAIN não é superior ao 
preço Venda da ordem LOSS e será mostrado um aviso informando que os preços 
Pço. Disp. e Venda da ordem GAIN devem ser maiores que os preços Pço. Disp. e 
Venda da ordem LOSS. 

Ou 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,99, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 12,78 

Stop Gain 



Pço. Disp. Venda 

R$ 13,20 R$ 13,30 

  

  

 
 A ordem não será acatada por que o preço Pço. Disp. da ordem GAIN não é superior 
ao preço Pço. Disp. da ordem LOSS e será mostrado um aviso informando que os 
preços Pço. Disp. e Venda da ordem GAIN devem ser maiores que os preços Pço. 
Disp. e Venda da ordem LOSS. 

1.5. Caso 5 – Preenchimento incorreto dos campos de preço Stop Loss 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,93, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 12,90 

Stop Gain 

Pço. Disp. Venda 

R$ 13,20 R$ 12,90 



  

  

 

A ordem não será acatada por que o preço Venda da ordem LOSS não é inferior ao 
preço Venda da ordem GAIN e será mostrado um aviso informando que os preços 
Pço. Disp. e Venda da ordem GAIN devem ser maiores que os preços Pço. Disp. e 
Venda da ordem LOSS. 

Ou 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,86, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 12,78 

Stop Gain 

Pço. Disp. Venda 

R$ 12,80 R$ 13,00 

  
  



  

 
A ordem não será acatada por que o preço Pço. Disp.  da ordem LOSS não é inferior 
ao preço Pço. Disp.  da ordem GAIN e será mostrado um aviso informando que os 
preços Pço. Disp. e Venda da ordem GAIN devem ser maiores que os preços Pço. 
Disp. e Venda da ordem LOSS. 
  
2. Ordenes del tipo Stop Gain/Loss de Compra 
  

2.1. Caso 6 – Preenchimento correto e integral da boleta 

Considerando que a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,86, a 
ordem do tipo Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. 
Disp. 

Compra 

R$ 13,00 R$ 13,05 

Stop Gain 

Pço. 
Disp. 

Compra 

R$ 12,50 R$ 12,55 



Determinará que: 

a. Caso o preço de mercado caia atingindo um valor igual ou inferior ao preço de 
disparo GAIN que é R$ 12,50, será disparada uma ordem de compra com preço limite 
de R$ 12,55 fazendo que o investidor abra uma posição desta ação ou realize o ganho 
já obtido com uma posição vendida a descoberto. 

b. Caso o preço de mercado suba atingindo um valor igual ou superior ao preço de 
disparo LOSS que é R$ 13,00, será disparada uma ordem de compra com preço limite 
de R$ 13,05 fazendo que o investidor abra uma posição desta ação ou limitando a 
perda do investidor com uma posição vendida a descoberto. 

  

 
  

2.2. Caso 7 – Preenchimento correto e parcial da boleta 

Considerando que a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,85, a 
ordem do tipo Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Compra 

R$ 13,00 R$ 13,05 

Stop Gain 

Pço. Disp. Compra 

Não 
Preenchido 

Não 
Preenchido 

Determinará que: 

a. Caso o preço de mercado suba atingindo um valor igual ou superior ao preço de 
disparo LOSS que é R$ 13,00, será disparada uma ordem de compra com preço limite 



de R$ 13,05 fazendo que o investidor abra uma posição desta ação ou limitando a 
perda do investidor com uma posição vendida a descoberto. 

b. Caso o preço de mercado caia não será disparada nenhuma ordem. 

  

 
  

2.3. Caso 8 – Não preenchimento dos campos Stop Loss 

Considerando que a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,86, a 
ordem do tipo Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Compra 

Não 
Preenchido 

Não 
Preenchido 

Stop Gain 

Pço. Disp. Compra 

R$ 12,00 R$ 12,05 

A ordem não será acatada e será mostrado um aviso informando que é necessário o 
preenchimento dos campos Pço. Disp. e Venda do Stop Loss. 

Caso seja informado apenas o campo Pço Disp. do Stop Loss e o campo Venda não 
seja preenchido será mostrado um aviso informando que é necessário o 
preenchimento do campos  Venda do Stop Loss. 

Caso seja informado apenas o campo Venda do Stop Loss e o campo Pço. Disp. não 
seja preenchido será mostrado um aviso informando que é necessário o 
preenchimento do campos  Pço. Disp.  do Stop Loss. 



   

  

 
  
  

2.4. Caso 9 – Preenchimento incorreto dos campos de preço Stop Gain 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,90, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Compra 

R$13,00 R$13,05 
Stop Gain 

Pço. Disp. Compra 

R$12,50 R$13,05 

  



  

 
  

A ordem não será acatada por que o preço Compra da ordem GAIN não é inferior ao 
preço Compra da ordem LOSS e será mostrado um aviso informando que os preços 
Pço. Disp. e Compra da ordem LOSS devem ser maiores que os preços Pço. Disp. e 
Compra da ordem GAIN. 

Ou 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,92, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Compra 

R$13,00 R$13,05 

Stop Gain 

Pço. Disp. Compra 

R$13,00 R$12,80 



  

  

 
 A ordem não será acatada por que o preço Pço. Disp.  da ordem GAIN não é inferior 
ao preço Pço. Disp.  da ordem LOSS e será mostrado um aviso informando que os 
preços Pço. Disp. e Compra da ordem LOSS devem ser maiores que os preços Pço. 
Disp. e Compra da ordem GAIN. 

2.5. Caso 10 – Preenchimento incorreto dos campos de preço Stop Loss 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 12,96, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Compra 

R$13,00 R$12,95 

Stop Gain 

Pço. Disp. Compra 

R$12,50 R$12,95 

  



  

 
  

A ordem não será acatada por que o preço Compra da ordem LOSS não é superior 
ao preço Compra da ordem GAIN e será mostrado um aviso informando que os preços 
Pço. Disp. e Compra da ordem LOSS devem ser maiores que os preços Pço. Disp. e 
Compra da ordem GAIN. 

Ou 

Caso a ação PETR4 esteja sendo negociada no mercado a R$ 22,78, a ordem do tipo 
Stop Gain/Loss de Venda com: 

Stop Loss 

Pço. Disp. Compra 

R$22,50 R$23,10 
Stop Gain 

Pço. Disp. Compra 

R$22,50 R$22,49 



  

 

A ordem não será acatada por que o preço Pço. Disp. da ordem LOSS não é superior 
ao preço Pço. Disp. da ordem GAIN e será mostrado um aviso informando que os 
preços Pço. Disp. e Compra da ordem LOSS devem ser maiores que os preços Pço. 
Disp. e Compra da ordem GAIN. 
  
  

 

Stop Móvel (Compra/ Venda) 

Permite registrar parâmetros de venda no sistema de negociação, onde é possível 
configurar a ordem para "acompanhar" o mercado, ou seja, à medida que a cotação 
do papel aumenta, o Stop Móvel reprograma automaticamente os valores de perda 
configurados pelo usuário. 

Os campos, Ativo, Quantidade, Validade, Preço de Disparo, Preço de Venda e % Stop 
são de preenchimento obrigatório. 



Após preencher estes dados e conferir se todos estão corretos, clique em . 

Caso contrário, clique em  para apagar todas as informações digitadas. 

  

 

Exemplo de preenchimento de stop móvel de compra: 

O stop móvel de compra é um stop que visa limitar o prejuízo financeiro em caso 
de alta do mercado, portanto, os valores de preço de disparo e preço de envio da 
ordem devem ser configurados com um valor superior ao valor do mercado. E, ao 
mesmo tempo em que limita o prejuízo financeiro, também permite maximizar os 
ganhos caso o mercado caia, melhorando os parâmetros de entrada inicial para 
acompanhar a evolução do mercado. 

Considerando que a ação PETR4 está sendo negociada no mercado a R$ 10,00, 
emitimos uma ordem stop móvel de compra com os seguintes parâmetros: 



Stop Móvel 

Pço. Disp. Compra % Stop 

R$10,04 R$10,06 0,5% 

 

Com estes parâmetros informados, estamos limitando a perda em R$ 0,06. Caso o 
mercado avance diretamente de R$ 10,00 para R$ 10,04, a ordem stop móvel de 
venda será disparada ao preço de R$ 10,06. Entretanto, caso o preço de mercado 
suba, ajustaremos o preço de disparo do stop, mantendo uma distância de 0,5% do 
preço de mercado. 

A seguir vamos simular uma situação utilizando este cenário: 

  Tempo 0 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5 

Último  R$ 10,00  R$ 9,98  R$ 9,94  R$ 9,96  R$ 9,98  R$ 10,00 

Pço. Disp  R$ 10,04  R$ 10,03  R$ 9,99  R$ 9,99  R$ 9,99  R$ 9,99 

Pço. Venda  R$ 10,06  R$ 10,05  R$ 10,01  R$ 10,01  R$ 10,01  R$ 10,01 

Status Não Disp. Não Disp. Não Disp. Não Disp. Não Disp. Disparado 

Tempo 0 -Representa o momento de entrada da ordem com os parâmetros 
informados; 

Tempo 1 - Representa a primeira evolução mercado após a ordem ser inserida. 
Neste momento o preço de último do mercado passa para R$ 9,98, e isto provoca 
um recálculo do preço de disparo da ordem para R$ 10,03, pois configuramos o 
preço do disparo para acompanhar o mercado em um percentual de 0,5%. Por sua 
vez, o sistema calcula automaticamente o preço de venda em caso de disparo, 
mantendo as mesmas proporções iniciais entre preço de disparo e preço de venda 
(R$10,04 e R$ 10,06, respectivamente). 

Tempo 2– Evolução negativa do mercado para R$ 9,94. O sistema ajusta o preço 
de disparo para R$ 9,99, mantendo uma distância de 0,5% ao preço do mercado. O 



sistema também recalcula o preço de venda em caso de disparo do stop para R$ 
10,01. 

Tempo 3– Evolução positiva do mercado para R$ 9,96. O sistema não ajusta o 
preço de disparo, mantendo-o em R$ 9,99. O sistema também não recalcula o 
preço de venda mantendo-o em R$ 10,01. 

Tempo 4– Evolução positiva do mercado para R$ 9,98. O sistema não ajusta o 
preço de disparo, mantendo-o em R$ 9,99. O sistema também não recalcula o 
preço de venda mantendo-o em R$ 10,01. 

Tempo 5– Evolução positiva do mercado para R$ 10,00. O sistema realiza o 
disparo do stop, pois o preço de mercado ultrapassou o preço de disparo 
configurado em R$ 10,00. A ordem é enviada o mercado ao preço deR$ 9,98. 

  

Gráfico de Evolução do Cenário: 

  

Exemplo de preenchimento de stop móvel de venda: 

O stop móvel de venda é um stop que visa limitar o prejuízo financeiro em caso de 
queda do mercado, portanto, os valores de preço de disparo e preço de envio da 
ordem devem ser configurados com um valor inferior ao valor do mercado. E, ao 
mesmo tempo em que limita o prejuízo financeiro, também permite maximizar os 
ganhos caso o mercado suba, melhorando os parâmetros de entrada inicial para 
acompanhar a evolução do mercado. 

Considerando que a ação PETR4 está sendo negociada no mercado a R$ 10,00, 
emitimos uma ordem stop móvel de venda com os seguintes parâmetros: 

Stop Móvel 



Pço. Disp. Compra % Stop 

R$9,69 R$9,94 0,5% 

Aplicando na boleta de negociação: 

 

Com estes parâmetros informados, estamos limitando a perda em R$ 0,06.Caso o 
mercado retroceda diretamente de R$ 10,00 para R$ 9,96, a ordem stop móvel de 
venda será disparada ao preço de R$ 9,94. Entretanto, caso o preço de mercado 
suba, ajustaremos o preço de disparo do stop, mantendo uma distância de 0,5% do 
preço de mercado. 

  

A seguir vamos simular uma situação utilizando este cenário: 

  Tempo 0 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5 

Último  R$ 10,00  R$10,02  R$10,05  R$10,03  R$10,01  R$9,99 

Pço. Disp  R$9,96  R$9,97  R$10,00  R$10,00  R$10,00  R$10,00 

Pço. Venda  R$9,94  R$9,95  R$9,98  R$9,98  R$9,98  R$9,98 

Status Não Disp. Não Disp.Não Disp.Não Disp.Não Disp.Disparado

Tempo 0 -Representa o momento de entrada da ordem com os parâmetros 
informados; 

Tempo 1- Representa a primeira evolução mercado após a ordem ser inserida. 
Neste momento o preço de último do mercado passa para R$ 10,02, e isto provoca 
um recálculo do preço de disparo da ordem para R$ 9,97, pois configuramos o 
preço do disparo para acompanhar o mercado em um percentual de 0,5%. Por sua 
vez, o sistema calcula automaticamente o preço de venda em caso de disparo, 
mantendo as mesmas proporções iniciais entre preço de disparo e preço de venda ( 
R$ 9,96 e R$ 9,94, respectivamente). 



Tempo 2– Evolução positiva do mercado para R$ 10,05. O sistema ajusta o preço 
de disparo para R$ 10,00, mantendo uma distância de 0,5% ao preço do mercado. 
O sistema também recalcula o preço de venda em caso de disparo do stop para R$ 
9,98. 

Tempo 3– Evolução negativa do mercado para R$ 10,03. O sistema não ajusta o 
preço de disparo, mantendo-o em R$ 10,00. O sistema também não recalcula o 
preço de venda mantendo-o em R$ 9,98. 

Tempo 4– Evolução negativa do mercado para R$ 10,01. O sistema não ajusta o 
preço de disparo, mantendo-o em R$ 10,00. O sistema também não recalcula o 
preço de venda mantendo-o em R$ 9,98. 

Tempo 5– Evolução negativa do mercado para R$ 9,99. O sistema realiza o disparo 
do stop, pois o preço de mercado ultrapassou o preço de disparo configurado em 
R$ 10,00. A ordem é enviada o mercado ao preço deR$ 9,98. 

  

Gráfico de Evolução do Cenário: 

 

  
 

Informações Gerais 

Na porção superior do módulo são exibidos a descrição do ativo, o preço do último 
negócio, o percentual de variação e a hora em que o último negócio foi realizado: 



 

  

Exibir Confirmação: Ao clicar em , o módulo exibirá uma janela contendo 
as informações preenchidas e prestes à serem enviadas para o mercado. 
Assegure-se de que as informações estão corretas, preencha a assinatura eletrônica 

e pressione  para disparar a ordem. 

 

Logo após o envio da ordem, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso 
confirmando o recebimento e envio da solicitação para o mercado. Clique 

sobre  para fechar o aviso e retornar ao CMA Series 2 Web. 

 

  
 

Tipos de Validade no Mercado de Ações: 

 
1. Para o dia: A ordem será válida somente para o dia corrente. Se a ordem não for 
executada durante o dia, será cancelada automaticamente.  



2. Até cancelar: A ordem terá validade por tempo indeterminado, permanecendo 
ativa até a execução ou cancelamento pela Bolsa (em casos de grupamentos, por 
exemplo). 

3. Executa/Cancela: Para este tipo de oferta, a validade é imediata. Caso a ordem 
não seja executada, ao menos parcialmente, no momento do envio, será cancelada. 

4. Tudo ou Nada: A ordem terá validade imediata. Somente será executada em sua 
totalidade, não permitindo execuções parciais. 
 

5. Até a Data: O investidor poderá selecionar uma data para a validade para até um 
mês. Ao final do período, caso não seja executada, a ordem será cancelada 
automaticamente. 

 

Lista de Ordens 
  
Exibe informações sobre o andamento das negociações através das abas: Ordens, 
Histórico, Ordens Stop e Ordens Agendadas. 
  
  

 
  
Lista de Ordens: Exibe uma lista com todas as ordens (compra e venda) enviadas 
no dia e também as ordens de dias anteriores que ainda podem sofrer negócio. 
  

 
  
Para imprimir o relatório exibido clique em . 
  
Cancelar: para cancelar uma ordem, clique sobre o ícone  na linha 
correspondente. Uma confirmação será exibida conforme abaixo: 
  

 



  

Clique em  para confirmar o cancelamento ou em  para interromper 
o procedimento.  
 
Após o envio do cancelamento, uma mensagem de confirmação de recebimento da 
solicitação é exibida: 
  

 
  
Alterar:  Permite alterar as ordens que não foram até o fim do ciclo (com 
quantidades em aberto). 
Obs: Mesmo que a ordem tenha sido parcialmente executada, o restante que não foi 
executado poderá ser alterado. 
  
Clique sobre  localizado na linha da ordem correspondente, será exibida a janela a 
seguir: 
  
  

 
  

Após preencher as alterações necessárias, o botão  dispara as alterações e o 

botão  ignora a ação. 
  

 
  
Histórico:  Exibe o histórico a partir de um período definido pelo usuário. 
  



 
  
  

 
  

Ordenes Stop: Exibe a lista de Ordens Stop enviadas. 
  

 
  
  

 
  
  
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segura e arraste para a posição desejada. 
  

 
  

 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
  

 Selecionar Todas: Permite atualizar ou cancelar todas as ordens de uma 
vez. 

  
 Cancelar Ordens: Permite cancelar as ordens desde que não tenham sido 

totalmente executadas. 
  
Nota:  Mesmo que tenha sido parcialmente executada, o restante que não foi 
executado poderá ser cancelado. 

Imprimir:  Para imprimir as informações exibidas em forma de relatório, clique no 

ícone . 
  



 - Quando estiver logado como "operador" será exibida uma nova 

opção de filtro chamada “Enviadas por mim”. 
  
Legenda:  Mostra a legenda referente às cores das linhas exibidas na lista de 
ordens: 
  

 
 

 

Relatórios 
 

Preço Médio 

Exibe um resumo das operações realizadas com um determinado ativo em uma 
determinada data, informando tipo, hora, quantidade e preço de cada operação. 
Além disso, permite visualizar o cálculo do preço médio das operações de compra e 
de venda, além de exibir o cálculo do preço médio final. 

 

Para visualizar o Relatório de Preço Médio selecione a conta, insira o ativo, 

selecione a data e em seguida clique em . 

 
 



Proventos 
  
Exibe um relatório contendo todos os proventos relacionados ao cliente em 
questão. 
  
É possível navegar entre as seguintes informações: Notícias, Proventos Pagos e 
Proventos Provisionados, conforme abaixo: 
  

 
  
Para visualizar o Relatório de Proventos selecione a conta, o período e em seguida 

clique em . 

 
IR 
  
Exibe um relatório contendo informações para o lançamento nas declarações para o 
Imposto de Renda da Receita Federal. 
  
O relatório exibe um cabeçalho com as informações do cliente, da corretora e dados 
de operações de compra / venda e proventos recebidos no período selecionado, 
conforme abaixo: 
  

 



  
Para visualizar o Relatório de Imposto de Renda, selecione a conta, o tipo de 

extrato desejado, o ano de exercício e em seguida clique em . 

 
 

Portfólio 
  
Exibe a custódia do usuário, ou seja, exibe informações financeiras de compra e 
venda dos ativos em carteira. 
  

 
  
Selecione a conta para exibir a custódia desejada. 
  

 - Exibe a carteira das operações realizadas no pregão do dia 
anterior. 
  

 -  Exibe a carteira do dia. 
  

 - Clique nesse ícone para visualizar um gráfico de pizza das informações 
exibidas na tela. 
  

 - Clique neste ícone para selecionar os mercados exibidos no relatório. 
  

 - Clique neste ícone para atualizar as informações do relatório exibido. 
  

 - Clique nesse ícone para imprimir o relatório exibido. 
  

 - Clique nesse ícone para exportar o relatório exibido com planilha. 
  

  
 

  
Atalho para as Boletas de Compra / Venda: Permite rápido acesso para as 
boletas de compra e venda. 
  

 - Abre a boleta de compra. 
  

 - Abre a boleta de venda. 
  

Após abrir a boleta preencha os campos e confira os dados, clique em  para 
mandar a ordem para a Bolsa (apenas se todos os dados estiverem corretos).      
  



       
  

O botão  exclui as informações inseridas na janela, caso deseje alterar 
alguma informação o procedimento deverá ser feito manualmente. 
  
  

 
  
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
  

 
  

 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
 

Extrato 

Exibe o extrato da conta através das informações de Liquidação, Movimentação, 
Histórico, Lançamento e Saldo. 

 



Selecione a conta, o período e em seguida clique em  , o extrato será 

exibido.  Para imprimir o extrato exibido clique em . 

 

Relatório Financeiro 
  
O Relatório Financeiro exibe de maneira resumida as informações de Patrimônio, 
Ordens Bovespa do dia e Limite Operacional do cliente. 
  

 
  
Selecione a conta e em seguida clique em   para visualizar as informações. 
  
Para imprimir o extrato exibido clique em . 
 

Posição Financeira 
  
O Relatório de Posição Financeira exibe de maneira direta as informações 
financeiras do dia para que o cliente se baseie para suas operações, de forma 
rápida e clara. 
  



 
  
Selecione a conta e em seguida clique em   para visualizar as informações. 
 

Posição Operacional 
  
O Relatório de Posição Financeira exibe de maneira direta as informações de 
custódia, saldo e limites do dia para que o cliente se baseie para suas operações, 
de forma rápida e clara. 
  

 
  



Selecione a conta e em seguida clique em   para visualizar as informações. 
Para imprimir as informações como relatório, clique sobre o ícone . 
 

Nota de Corretagem 

Lista e exibe detalhes das notas de corretagem disponíveis para conta do cliente 
selecionado. 

 

Selecione as informações de conta, bolsa, período início e período fim e em seguida 

clique em   para visualizar as informações. 

Selecione uma linha do grid de retorno para exibir os detalhes da nota clicando 
sobre a mesma. 

 
Itrade 
 
 
ITrade 
  
Neste módulo estão disponíveis informações de ITrade registrados pelo 
administrador. 
 

  
 

  



1 - Consulta Itrade 
  
Abre o módulo de Consulta do ITrade. 
  

 
  
  

 

  
1.1 - Informações Gerais 
  

Permite a aplicação de filtros na lista do ITrade. Os filtros suportados são: 
  

  

 Nome do Itrade: Para filtrar os dados por nome do ITrade. 

  

 Tipo do ITrade: Para filtrar os dados por tipo do iTrade. 

  

 Estado: Para filtrar os dados por estado do iTrade. 

  

 Data: Para filtrar los datos por período do ITrade. 

  
  

Nota: O prazo máximo de busca é de 31 dias. 
  
  

 

  
1.2 - Detalhes do Itrade 
  
  
Exibe os detalhes do ITrade selecionado. 
  



Para abrir a tela de detalhes do ITrade, clique sobre  do ITrade desejado. 
  
  

 
  
  
Para visualizar o arquivo anexo (caso houver), clique sobre o link com o nome do 
arquivo no setor Anexo da tela de detalhes. 
  
Para abrir uma boleta de negociação ITrade, clique sobre o botão . 
  
  
A boleta de negociação estará disponível conforme as seguintes condições: 
  
  
Compra 
  
  

 O tipo da ordem ITrade deve ser "Compra"; 
 O estado da ordem ITrade deve ser "Ativo"; 

  
  
  
No caso anterior, a boleta de compra será aberta com os dados preenchidos 
conforme ITrade. 



  
  
  

 O tipo de ordem ITrade deve ser "Venda"; 
 O estado do ITrade deve ser "Fechado" 

  
  
  
Venda 
  
  

 O tipo da ordem ITrade deve ser "Venda"; 
 O estado da ordem ITrade deve ser "Ativo"; 

  
  
No caso anterior, a boleta de compra será aberta com os dados preenchidos 
conforme ITrade. 
  

 O tipo de ordem ITrade deve ser "Compra"; 
 O estado do ITrade deve ser "Fechado" 

  

  
Nota: Se o botão "Enviar ordem" não está visível na tela de detalhes do ITrade, 
significa que a negociação não está visível, pelo administrador. 
  
  

 

  
2 - Opção de Notificação 
  
Utilize este módulo para definir como as notificações deverão se comportar ao 
receber um novo ITrade. 
  
  

 
  
  
As seguintes opções de notificação estão disponíveis: 
  

 Reciber notificações via pop-up: Quando recebido um novo ITrade, o 
módulo de detalhes será aberto. 



  

 Reciber notificações via alerta: Quando recebido um novo ITrade, o 
sistema exibirá uma mensagem de alerta. 

  

 Não receber notificações: O usuário não será notificado de novos 
ITrades. 

  
  
Para establecer un tipo de notificación, seleccione una de las opciones y haga clic 

en el botón . 
 

 

 

Renda Fixa 
 
 
Cotação  
 

Painel de Investimentos 
  
Exibe as opções de investimento disponibilizadas e cadastradas pelo administrador. 
  

 
  
  

 
  
Filtrar Tipos: Utilize o recurso de filtro rápido para exibir apenas informações 
relacionadas a uma modalidade de investimentos. 
Com um clique sobre a modalidade desejada, a lista será filtrada e a modalidade 
selecionada ficará marcada. Para remover o filtro e voltar a visualizar a lista 
completa, deve-se desligar o filtro clicando novamente sobre a modalidade 
selecionada anteriormente ou pressionando o botão . 
  



 
  
  

 
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

 
  
Boleta de Aplicação/Resgate: Os ícones ,  e  abrem os módulos de 
detalhes ou negociação conforme abaixo: 
  

 - Abre a janela de detalhes do investimento. 
 - Abre a boleta de aplicação. 
 - Abre a boleta de resgate. 

  



  

 
  
  



Logo após o envio da ordem, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso 
confirmando o recebimento e envio da solicitação para o mercado. Clique 

sobre  para fechar o aviso e retornar ao CMA Series 2 Web. 
  
  

 
 

Tesouro Direto 
  
Exibe informações sobre o andamento das negociações de títulos públicos do 
Tesouro Direto através dos menus: Negociação, Agendamento e Meus Títulos. 
  

 
  
  

 
  
Negociação 
Exibe as opções de compra, venda e consulta de títulos públicos.  Através da opção 
Compra e Venda, é possível efetuar as operações através das boletas, tendo a 
possibilidade de incluí-las para visualização na Cesta de Títulos. 
  
Compra 
Permite enviar uma intenção de compra no preço indicado pelo usuário sendo 
calculadas automaticamente as taxas fixadas pela Bolsa, permitindo sua 
visualização na cesta de títulos conforme configuração. 
   



 
  
Venda 
Permite enviar uma intenção de venda pela quantidade indicada pelo usuário sendo 
calculadas automaticamente as taxas fixadas pela Bolsa e verificado o saldo 
disponível em sua carteira, permitindo sua visualização na cesta de títulos conforme 
configuração. 
   

 
  



Consulta 
Permite a consulta dos títulos comprados e vendidos através dos filtros: Tipo, 
Status, Data e Protocolo. 
  

 
  
Tipo 
Permite filtrar o tipo do título que o usuário deseja visualizar na grade. Exemplo: 
LTF, LTN, NTN, NTNB e etc. 
Status 
Permite filtrar o status de cada título. Exemplo: Em liquidação, cancelado, pendente 
e etc. 
Data 
Permite filtrar os títulos por data em que o mesmo foi protocolado, ou seja, pela 
data em que a operação foi realizada. 
  
  

 
  
Agendamento 
Permite que sejam realizados agendamentos das operações de compra, venda e 
reinvestimento de títulos e consultas, através das opções: Compra, Venda, 
Reinvestimento e Consulta. 
  



 
  
  
  
Reinvestimento 
Permite o agendamento de um título já existente em carteira, de acordo com seu 
vencimento, podendo realizar agendamento de juros e resgate. 
  



 
  
  
Consulta 
Permite realizar a consulta dos agendamentos das operações de compra e venda e 
reinvestimento. 
  

 
  
Meus títulos 
Permite a visualização de todos os títulos sob custódia do usuário. As opções de 
gerenciamento podem ser realizadas através das opções: extrato e extrato 
detalhado. 
  
Extrato 
  



 
  
Extrato Detalhado 
 

 



  
  

 
  
Cesta de Títulos 
Permite visualizar todos os títulos comprados e vendidos contidos na carteira do 
usuário. É permitida a exportação de dados através do ícone “exportar”, bem como 
realizar alterações e exclusão dos itens na Cesta de Títulos. 
  

 
  
 

 

Negociação  
 
 

Lista de Ordens 
  
Exibe informações sobre o andamento das negociações através das abas: Ordens e 
Histórico. 
  
  

 
  
Lista de Ordens: Exibe uma lista com todas as ordens (aplicação e resgate) 
enviadas no dia e também as ordens de dias anteriores que ainda podem sofrer 
negócio. 
  

 
  
Cancelar: para cancelar uma ordem, clique sobre o ícone  na linha 
correspondente. Uma confirmação será exibida conforme abaixo: 
  



 
  

Clique em  para confirmar o cancelamento ou em  para interromper 
o procedimento.  
 
Após o envio do cancelamento, uma mensagem de confirmação de recebimento da 
solicitação é exibida: 
  

 
  
Alterar:  Permite alterar as ordens que não foram até o fim do ciclo (com 
quantidades em aberto). 
  
Clique sobre  localizado na linha da ordem correspondente, será exibida a janela a 
seguir: 
  

 
  

Após preencher as alterações necessárias, o botão  dispara as alterações e o 

botão  ignora a ação. 
  
  

 
  
Histórico:  Exibe o histórico das ofertas de investimento e resgates disponível. 
  



 
  
  

 
  
  
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
  

 
  

 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
  
  

 Cancelar Ordens: Permite cancelar as ordens desde que não tenham sido 
processadas ou executadas. 

 
 
Tesouro Direto 
  
Exibe informações sobre o andamento das negociações de títulos públicos do 
Tesouro Direto através dos menus: Negociação, Agendamento e Meus Títulos. 
  

 
  
  

 
  
Negociação 



Exibe as opções de compra, venda e consulta de títulos públicos.  Através da opção 
Compra e Venda, é possível efetuar as operações através das boletas, tendo a 
possibilidade de incluí-las para visualização na Cesta de Títulos. 
  
Compra 
Permite enviar uma intenção de compra no preço indicado pelo usuário sendo 
calculadas automaticamente as taxas fixadas pela Bolsa, permitindo sua 
visualização na cesta de títulos conforme configuração. 
   

 
  
Venda 
Permite enviar uma intenção de venda pela quantidade indicada pelo usuário sendo 
calculadas automaticamente as taxas fixadas pela Bolsa e verificado o saldo 
disponível em sua carteira, permitindo sua visualização na cesta de títulos conforme 
configuração. 
   



 
  
Consulta 
Permite a consulta dos títulos comprados e vendidos através dos filtros: Tipo, 
Status, Data e Protocolo. 
  

 



  
Tipo 
Permite filtrar o tipo do título que o usuário deseja visualizar na grade. Exemplo: 
LTF, LTN, NTN, NTNB e etc. 
Status 
Permite filtrar o status de cada título. Exemplo: Em liquidação, cancelado, pendente 
e etc. 
Data 
Permite filtrar os títulos por data em que o mesmo foi protocolado, ou seja, pela 
data em que a operação foi realizada. 
  
  

 
  
Agendamento 
Permite que sejam realizados agendamentos das operações de compra, venda e 
reinvestimento de títulos e consultas, através das opções: Compra, Venda, 
Reinvestimento e Consulta. 
  

 
  
  
  
Reinvestimento 
Permite o agendamento de um título já existente em carteira, de acordo com seu 
vencimento, podendo realizar agendamento de juros e resgate. 
  



 
  
  
Consulta 
Permite realizar a consulta dos agendamentos das operações de compra e venda e 
reinvestimento. 
  

 
  
Meus títulos 
Permite a visualização de todos os títulos sob custódia do usuário. As opções de 
gerenciamento podem ser realizadas através das opções: extrato e extrato 
detalhado. 
  
Extrato 
  



 
  
Extrato Detalhado 
 

 



  
  

 
  
Cesta de Títulos 
Permite visualizar todos os títulos comprados e vendidos contidos na carteira do 
usuário. É permitida a exportação de dados através do ícone “exportar”, bem como 
realizar alterações e exclusão dos itens na Cesta de Títulos. 
  

 
  
  
Relatórios 
 
Portfólio 
  
Exibe a custódia do usuário, ou seja, exibe informações financeiras de compra e 
venda dos ativos em carteira. 
  

 
  
Selecione a conta para exibir a custódia desejada. 
  

 - Exibe a carteira das operações realizadas no pregão do dia 
anterior. 
  

 -  Exibe a carteira do dia. 
  

 - Clique nesse ícone para visualizar um gráfico de pizza das informações 
exibidas na tela. 
  

 - Clique neste ícone para selecionar os mercados exibidos no relatório. 
  

 - Clique neste ícone para atualizar as informações do relatório exibido. 
  

 - Clique nesse ícone para imprimir o relatório exibido. 



  
 - Clique nesse ícone para exportar o relatório exibido com planilha. 

  
  

 
  
Atalho para as Boletas de Compra / Venda: Permite rápido acesso para as 
boletas de compra e venda. 
  

 - Abre a boleta de compra. 
  

 - Abre a boleta de venda. 
  

Após abrir a boleta preencha os campos e confira os dados, clique em  para 
mandar a ordem para a Bolsa (apenas se todos os dados estiverem corretos).      
  

       
  

O botão  exclui as informações inseridas na janela, caso deseje alterar 
alguma informação o procedimento deverá ser feito manualmente. 
  
  

 
  
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
  

 
  

 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
 



Fundos e Clubes 
 
Cotação  

 

Painel de Investimentos 
  
Exibe as opções de investimento disponibilizadas e cadastradas pelo administrador. 
  

 
  

 
  
  

 
  
Fundos de Investimento e Clubes de Investimento: Utilize o recurso de abas 
para exibir apenas informações relacionadas a uma modalidade de investimentos. 
Com um clique sobre a aba da modalidade desejada, a lista será filtrada e a 
modalidade selecionada ficará marcada. As informações saõ carregadas na abertura 
do módulo e podem ser recarregadas a qualquer momento, pressionando o 
botão . 
  

 
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  
  

 
  



Boleta de Aplicação/Resgate: Os ícones ,  e  abrem os módulos de 
detalhes ou negociação conforme abaixo: 
  

 - Abre a janela de detalhes do investimento. 
 - Abre a boleta de aplicação. 
 - Abre a boleta de resgate. 

  

   
  



 
  
  
Logo após o envio da ordem, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso 
confirmando o recebimento e envio da solicitação para o mercado. Clique 

sobre  para fechar o aviso e retornar ao CMA Series 2 Web. 
  
  

 
 

 

 

 

 



Negociação 

 

Lista de Ordens 
  
Exibe informações sobre o andamento das negociações através das abas: Ordens e 
Histórico. 
  
  

 
  

Lista de Ordens: Exibe uma lista com todas as ordens (aplicação e resgate) 
enviadas no dia e também as ordens de dias anteriores que ainda podem sofrer 
negócio. 
  

 
  
Cancelar: para cancelar uma ordem, clique sobre o ícone  na linha 
correspondente. Uma confirmação será exibida conforme abaixo: 
  

 
  

Clique em  para confirmar o cancelamento ou em  para interromper 
o procedimento.  
 
Após o envio do cancelamento, uma mensagem de confirmação de recebimento da 
solicitação é exibida: 
  

 



  
Alterar:  Permite alterar as ordens que não foram até o final do ciclo (com 
quantidades em aberto). 
  
Clique sobre  localizado na linha da ordem correspondente, será exibida a janela a 
seguir: 
  

 
  

Após preencher as alterações necessárias, o botão  dispara as alterações e o 

botão  ignora a ação. 
  
  

 
  
Histórico:  Exibe o histórico das ofertas de investimento e resgates disponível. 
  

 
  
  

 
  
  
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
  

 
  



 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
  
  

 Cancelar Ordens: Permite cancelar as ordens desde que não tenham sido 
processadas, executadas ou rejeitadas. 

 

Relatórios 

 

Portfólio 
  
Exibe a custódia do usuário, ou seja, exibe informações financeiras de compra e 
venda dos ativos em carteira. 
  

 
  
Selecione a conta para exibir a custódia desejada. 
  

 - Exibe a carteira das operações realizadas no pregão do dia 
anterior. 
  

 -  Exibe a carteira do dia. 
  

 - Clique nesse ícone para visualizar um gráfico de pizza das informações 
exibidas na tela. 
  

 - Clique neste ícone para selecionar os mercados exibidos no relatório. 
  

 - Clique neste ícone para atualizar as informações do relatório exibido. 
  

 - Clique nesse ícone para imprimir o relatório exibido. 
  

 - Clique nesse ícone para exportar o relatório exibido com planilha. 
  

  
 

  
Atalho para as Boletas de Compra / Venda: Permite rápido acesso para as 
boletas de compra e venda. 
  

 - Abre a boleta de compra. 
  



 - Abre a boleta de venda. 
  

Após abrir a boleta preencha os campos e confira os dados, clique em  para 
mandar a ordem para a Bolsa (apenas se todos os dados estiverem corretos).      
  

       
  

O botão  exclui as informações inseridas na janela, caso deseje alterar 
alguma informação o procedimento deverá ser feito manualmente. 
  
  

 
  

Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
  

 
  

 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
 

 

 

 

 

 

 



Movimentação 
 
Movimentação 
  
Através desse módulo o usuário pode informar a realização de um depósito de 
recursos financeiro ou solicitar resgates para a sua conta cadastrada. 
     

 
  
  

 
  
Retirada 
  
Utilizado para enviar uma solicitação de resgate de valores da conta da corretora 
para a conta bancária do cliente. 
  

 
  

Após preencher os campos, clique sobre o botão  para que a 
corretora receba a solicitação. 
  
  

 
  
Depósito: 
  
Utilizado para enviar um informe de depósito de valores da conta bancária do 
cliente para a conta da corretora. 
  



 
  

Após preencher os campos, clique sobre o botão  para que a 
corretora receba a notificação. 

 
 
 
Painel de Cotações 
 
Painel de Cotações 
  
Exibe de forma dinâmica as informações da Bolsa de Valores. 
     

 
  
  

 
  
  

 Imprimir: Permite imprimir as informações que estão sendo exibidas no Painel 
de Cotações. 
  

 Exportar Excel: Permite exportar as informações exibidas no Painel de 
Cotações para uma planilha Excel. 
  
  

 
  
Selecionar Ativo: Utilize essa caixa para adicionar ativos no Painel de Cotações. 
  



 
  

Digite o ativo desejado e clique no botão .   
  
Em caso de dúvidas clique no botão  para abrir a janela de pesquisa avançada, 
selecione o mercado e digite parte da descrição do ativo. 
Será exibida uma lista de ativos, selecione a opção desejada e em seguida 
pressione a tecla [Enter], onforme imagem abaixo: 
  

 
  
Para excluir um ativo clique no botão  (localizado na linha correspondente ao 
ativo). 
  
Para modificar a posição dos ativos clique com o mouse sobre a linha do ativo, segure 
e arraste para a posição desejada. 
  
  

 
  
Renomear Painel de Cotações: Permite renomear o Painel de Cotações. 
  
Clique sobre a aba do Painel de Cotações, altere o nome e em seguida clique 
em  ou pressione a tecla Enter do teclado físico. 
  

 
  
  

 
  
Inserir Painel de Cotações: Clique em    localizado ao lado direito da aba, 
conforme imagem abaixo: 
  

 



  
  

 
  
Excluir Painel de Cotações: Permite excluir um Painel de Cotações. Clique no 
botão  (localizado ao lado do nome da aba), será exibida uma mensagem de 

confirmação. Clique em  para excluir o Painel de Cotações ou 

em  para encerrar o procedimento. 
  

   
  
  

 
  
Informações Gerais 
  

 Selecionar Colunas: Clique em localizado ao lado direito das colunas, 
em seguida será exibida uma lista com as colunas disponíveis, selecione a 
opção desejada. 

  
 Mover Coluna: Posicione o mouse sobre a coluna, dê um clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste para a posição desejada. 
  

 
  

 Remover Colunas: Ao posicionar o mouse sobre a coluna, aparecerá o 

botão  , dê um clique em seguida a coluna será excluída.   
  

  
  
  

 
  
Atalho para módulos externos: 
  
Para maior comodidade, o módulo "Painel de Cotações" permite abrir o Livro de 
Ofertas, o módulo de Detalhes e as boletas de compra/venda. 
  

 - Abre o módulo Libro de Ofertas (book) com informações do ativo 
atualizadas em tempo real. 
  



 -Abre o módulo Detalhes com informações importantes do ativo 
atualizadas em tempo real. 
  

 - Abre a boleta de compra. A boleta será carregada com os dados do ativo. 
  

 - Abre a boleta de venda. A boleta será carregada com os dados do ativo. 
  
  
  

 
  
  
Janela controlada: Utilize este recurso para alterar todos os módulos 
automaticamente ao clicar sobre o ativo no Painel de Cotações. 

Nos módulos desejados, clique sobre o ícone  para ativar o recurso.  

 
 
Detalhes 
 

Detalhes 

Exibe informações detalhadas de um determinado ativo em uma única tela. 

 

Gráfico: Exibe o gráfico do ativo selecionado. Para abrir clique sobre o 

ícone . 

Melhores Ofertas: Exibe as melhores ofertas de compra e venda do ativo 
selecionado. 

Boleta de Compra / Venda: Permite acesso rápido ás boletas de compra e venda. 



 - Abre a boleta de venda. 

 - Abre a boleta de compra. 

  

 

Mostrar  la confirmación: Permite habilitar / deshabilitar la ventana de 
confirmación de envío de la orden. 

  
 

Selecionar Ativo: Utilize essa caixa para adicionar ativos no Painel de Cotações. 

 



Digite o ativo desejado e clique no botão .   

Em caso de dúvidas clique no botão  para abrir a janela de pesquisa avançada, 
selecione o mercado e digite parte da descrição do ativo. 

Será exibida uma lista de ativos, selecione a opção desejada e em seguida 
pressione a tecla [Enter], onforme imagem abaixo: 

 

  
 

Janela controlada: Utilize este recurso para alterar todos os módulos 
automaticamente ao clicar sobre o ativo no Painel de Cotações. 

Nos módulos desejados, clique sobre o ícone  para ativar o recurso.  

 
Gráfico Top Chart 
 
Gráfico Top Chart 
  
Introdução 
  
O Top Chart foi desenvolvido em tecnologia baseada em HTML5, utilizando os 
recursos mais modernos em termos de tecnologia para web. 
Possui uma enorme gama de indicadores técnicos com parâmetros e configurações 
totalmente personalizáveis, atualizados em tempo real. Possibilita desenho de 
linhas, suportes, resistências, canais, fibonaccis e todas as outras ferramentas de 
desenho necessárias para realizar suas próprias análises. 
É possível escolher cores e parâmetros das linhas, dos candles, das barras e de 
estudos. Períodos e frequência de atualização (diário, semanal, mês, 15 minutos, 1 
minuto, etc) amplamente parametrizáveis. O usuário tem a possibilidade de mudar 
a aparência dos gráficos variando a escala, tipo de representação gráfica, utilizar 
zoom para aproximar diferentes seções do gráfico ou adicionar novos ativos de 
forma fácil e intuitiva, estudos e indicadores para estudos e comparações, além de 
salvar layout para posteriores consultas. 
  
Contando com uma interface amigável e amplamente configurável, disponibiliza 
uma infinidade de recursos necessários para acompanhamento de quaisquer 
mercados ou indicadores disponíveis. 



  

 
  
Além dos recursos de período e intervalo, é possível alterar a visualização para 
períodos maiores por clique e arrasto na direção desejada, mostrando períodos 
passados para o lado esquerdo e projetando estudos para o futuro ao arrastar para 
a direita. O Top Chart também conta com a facilidade de configuração de intervalos 
personalizados. 
  
  
Barra Superior 
  
Inserir Código: Para inserir ou pesquisar um novo ativo, basta apenas iniciar a 
digitação no label “inserir código”. Os resultados são apresentados em uma lista e 
para adicionar ao gráfico basta apenas clicar sobre o ativo desejado. 



  

 
  
  

 
  
Intervalo de tempo: Na parte superior do gráfico é possível selecionar o intervalo 
de atualização do gráfico. Este intervalo pode ser determinado através de uma lista 
pré-determinado ou até mesmo de uma maneira parametrizável, clicando no 

botão  . 
  



                              

      
  

 
  

Estilo de Barras: Na parte superior do gráfico é possível selecionar qual o estilo de 
visualização do gráfico. 
  



 
  
Os tipos de gráficos disponíveis são: 
  
Barras: O motivo pelo qual este gráfico é chamado de barras é porque cada 
período é representado por uma barra vertical. 
  

 
  
É um gráfico que registra a evolução dos preços no decorrer do tempo. 
Considerando dois eixos cartesianos perpendiculares. Esta barra corresponde aos 
preços mínimos e máximos negociados naquele período. Uma barra horizontal à 
esquerda da barra vertical representa o preço de abertura, ou seja, o preço do 
primeiro negócio deste período. A barra horizontal à direita indica o preço de 
fechamento, ou seja, o preço do último negócio do período 
  

 
  



Candles: Sua visualização se assemelha a um conjunto de velas, de onde vêm o 
nome ("candelabro", em inglês). Cada "vela" representa os preços de Abertura, 
Máximo, Mínimo e Fechamento. As cores das "velas" mudam em função do 
Fechamento ser maior ou menor que a Abertura, ou seja, as velas que aparecem 
vazadas indicam alta e as velas que aparecem pintadas indicam baixa. 
  

 
  
O gráfico de candles é muito semelhante ao gráfico de barras tradicional com 
algumas distinções. De modo idêntico ao gráfico de barras, as informações 
necessárias para traçar uma vela (barra) do candelabro são aberturas, a máxima, a 
mínima e o fechamento. A diferença fundamental é que toda ênfase é dada aos 
preços de abertura e fechamento, à batalha entre os leigos que controlam a 
abertura e aos profissionais que controlam o fechamento. Comparando com o 
formato da barra tradicional, a vela apresenta as seguintes diferenças: 
  

 
  
Candles Transparentes: Exibe candles vazios se o fechamento do período 
atendido pelo candle for maior que a abertura e preenchidos caso o fechamento 
seja menor que a abertura do período. Os candles preenchidos são exibidos na cor 
de alta se o candle atual for maior que o valor de fechamento do candle anterior e 
preenchidos na cor de baixa caso a abertura do candle atual seja menor que o valor 
fechamento do candle anterior. 
  



 
  
Linha: Apenas a cotação de Fechamento é registrada, resultando em uma linha 
sólida que torna as curvas mais visíveis. 
  

 
  
Área: Contem os mesmos conceitos do gráfico de linha, porém com uma 
visualização mais destacada. 
  

 
  
Heiken Ashi: Heiken significa médio ou equilíbrio, e Ashi significa perna, ou a 
barra do preço. A análise funciona com uma técnica que visa eliminar 
irregularidades de preços do candle. Foi criado com o intuito de uma visualização 
mais clara das tendências e movimentos de mercado. 
  



 
  
  

 
  
Configuração do Gráfico: Na parte superior do gráfico é possível acessar a tela 

de configuração, clicando no botão  . 

  

 
  
Nesta tela é possível realizar a configuração geral do gráfico, de acordo com o estilo 
escolhido ou até mesmo alterar o estilo do gráfico. 
Outras opções como configurações do Fundo, Escalas e Fuso horário também estão 
disponíveis através desta tela. 
  
  

 
  



Comparar/Adicionar Símbolo: Na parte superior do gráfico é possível adicionar 
um novo gráfico na janela de atual, utilizando as funções comparar ou adicionar 

Símbolo. Esta funcionalidade deve ser acessada através do botão  . 
  

 
  
Comparar Símbolo: Insere um ou mais símbolos e compara ao existente. Este 
ativo segue as configurações feitas no ativo principal. 
  
Adicionar Símbolo: Insere um ou mais símbolos ao gráfico existente. Essa 
inserção pode ser realizada sobrepondo ou não o gráfico. 
Os ativos adicionados não seguem as configurações do ativo principal. 
  
  

 
  
Carregar/Salvar Layout: Na parte superior do gráfico é possível carregar um 
layout salvo anteriormente ou até mesmo salvar um novo layout e/ou as alterações 
realizadas em um layout existente. 
  

  
  
É possível também determinar um layout favorito, clicando sobre o 

ícone  localizado ao lado do nome do layout salvo. Caso não possua nenhum 
favorito escolhido, o sistema sempre abre o primeiro da lista. 
  



 
  
  

 
  
Recurso Desfazer/Refazer: Na parte superior do gráfico é apresentado o recurso 
para refazer e desfazer qualquer alteração feita no gráfico. Basta apenas clicar nos 

botões  . 
  
  

 
  
Modo tela cheia: Na parte superior do gráfico é possível acionar o modo tela 

cheia, é necessário apenas pressionar o botão  para ocultar as barras superior 
e lateral. Para sair do modo tela cheia, basta pressionar a tecla ESC. 
  

 
  
Barra Inferior 
  
Selecionar Períodos: Na parte inferior do gráfico é possível selecionar o período 
que o gráfico será apresentado. 
  
Para cada opção escolhida, existe um intervalo pré-determinado (não pode ser 
mudado). Exemplo: Ao escolher o período de 6 meses (6m), o sistema ira mostrar 
aproximadamente 6 meses de informação no intervalo de 1D (1 dia entre cada 
ponto do gráfico). 



  

 
  
  

 
  
Propriedades da Escala: Na parte inferior do gráfico é possível alterar facilmente 
as configurações de escala do gráfico. 
  

 
  
  

 
  
Barra de ferramentas 
  
Na lateral esquerda do gráfico, é disponibilizada uma grande gama de ferramentas 
importantes para apoio às análises gráficas. 
  

 
  
  
Recursos 
  



 
  

Fixar ao Preço: Recurso criado para facilitar a utilização das diversas ferramentas 
disponíveis, tais como linhas, intervalos de preços, previsões, etc. Com este recurso 
habilitado, conforme o usuário move o elemento com o cursor pelo gráfico, o 
recurso trabalha como um “imã” criando uma resistência nas extremidades dos 
preços plotados. 

  

Manter em modo desenho: Recurso criado para facilitar a manutenção e 
configuração de desenhos ou fermentas inseridas ao gráfico pelo usuário. 

  

Bloquear todos os desenhos: Recurso criado para bloquear/desbloquear todos 
os  desenhos e/ou fermentas inseridos ao gráfico pelo usuário. 

  

Esconder todos os desenhos: Recurso criado para permitir ao usuário ocultar ou 
reexibir todos os desenhos e/ou ferramentas contidas no gráfico de uma única vez, 
deixando somente o gráfico do ativo selecionado visível. 

 
Visualizar lista de objetos: Recurso criado para disponibilizar acesso rápido e 
prático do usuário a todos os objetos dentro do gráfico por meio de uma exibição 
de lista, com opções básicas para cada um deles, sendo possível ocultar, alterar 
configurações, remover e etc. 
  
  

 
  
Análises Gráficas 
  

Para acessar os indicadores e análises técnicas, basta clicar sobre o ícone  . 
  
  



 
  

Accumulation Distribution 

Desenvolvido por Marc Chaikin, o Accumulation Distribution é um indicador 
baseado em volume concebido para medir o fluxo cumulativo de dinheiro 
dentro e fora de um título. Como em indicadores acumulados, é um totalizador 
de volume de fluxo de dinheiro de cada período. Este indicador pode ser 
utilizado para afirmar a tendência de um título ou para antecipar reversões 
quando o indicador diverge o preço do título. 

Advance/Decline 

O Advance/Decline é, sem dúvida, a medida mais utilizada de amplitude do 
mercado. É um total acumulado do indicador Advancing-Declining. Quando 
comparado com o movimento de um índice de mercado (por exemplo, o IBOV, 
S&P500, etc.) a linha A/D tem provado ser uma medida eficaz da “força” do 
mercado de ações. 

Arnaud Legoux Moving Average 

Arnaud Legoux Moving Average remove as flutuações de preço baixo e 
aumenta a tendência aplicando uma média móvel duas vezes, uma vez da 
esquerda para a direita e uma vez da direita para a esquerda. No final deste 
processo, a mudança de fase (defasagem de preço), comumente associada 
com médias móveis é significativamente reduzida. A forma convencional de 



filtragem reduz o ruído no sinal, mas adiciona um atraso na plotagem da 
análise. 

Aroon 

Desenvolvido por Tushar Chande em 1995, Aroon é um indicador que 
determina se uma ação está tendendo ou não e qual a força da tendência. 
"Aroon" significa "Luz do amanhecer" em sânscrito, e esse nome foi escolhido 
porque o indicador é projetado para revelar o início de uma nova tendência. Há 
dois indicadores separados: Aroon Up e Down-Aroon. Neste sentido, os 
indicadores de Aroon são completamente diferentes de osciladores dinâmica 
típica, que incidem sobre o preço em relação ao tempo. Aroon é único porque 
centra-se no tempo em relação ao preço. O indicador Aroon pode ser usado 
para identificar tendências emergentes, identificar consolidações, definir 
períodos de correção e antecipar reversões. 

Average True Range 

Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range é um indicador que 
mede a volatilidade. O Average True Range não fornece uma indicação da 
direção de preço, apenas volatilidade. 

Awesome Oscillator 

O Awesome Oscillator é um indicador usado para medir a dinâmica do 
mercado. O indicador calcula a diferença de um período (A) e período (B) 
simples de médias móveis. As médias móveis simples que são usadas não são 
calculadas usando o preço de fechamento, mas os preços médios de cada 
barra. Este indicador geralmente é usado para afirmar as tendências ou para 
antecipar possíveis reversões. 

Balance of Power 

O indicador Balance of Power mede a força de mercado dos compradores 
contra os vendedores, avaliando a capacidade de cada lado para conduzir os 
preços a um nível extremo. O cálculo é: equilíbrio de poder = (preço de 
fechamento – preço abertura) / (preço Máximo – preço Mínimo) o valor 
resultante pode ser suavizado por uma média móvel. 

Bollinger Bands 

Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands ® são bandas de volatilidade 
colocadas acima e abaixo de uma média móvel. Volatilidade baseia-se no 
desvio-padrão, que muda conforme a volatilidade aumenta ou diminui. As 
bandas automaticamente se ampliam quando a volatilidade aumenta e 
estreitam quando a volatilidade diminui. 



Bollinger Bands %B 

Bandas de Bollinger %B ou largura de banda percentual (%B) é um indicador 
derivado do padrão de Bollinger Bands. Bandas de Bollinger são indicadores de 
volatilidade que criam uma banda de três linhas que são plotadas em relação 
ao preço de um título. A linha média é geralmente uma média móvel simples 
de 20 dias. A linha superior geralmente é um desvio padrão acima da linha 
média e a inferior um desvio padrão abaixo da linha média. O %B pode ser útil 
na identificação de tendências e sinais de negociação. 

Bollinger Bands Width 

O Bollinger Bands Width (Largura de Bandas de Bollinger) é um indicador 
derivado do de Bollinger Bands. Este indicador serve como uma maneira de 
medir quantitativamente a largura entre a banda superior e a banda 
inferior. Bollinger Bands Width pode ser usado para identificar sinais de 
negociação, em alguns casos. 

Chaikin Money Flow 

Chaikin Money Flow é um indicador usado para medir o volume de fluxo de 
dinheiro ao longo de um período. O Chaikin Money Flow (um conceito também 
criado por Marc Chaikin) é uma métrica utilizada para medir as pressões de 
compra e venda de uma ação por período. O valor do Chaikin Money Flow oscila 
entre 1 e -1. Este indicador pode ser usado como uma maneira de quantificar 
as alterações nas pressões de compra e venda e pode ajudar a antecipar 
mudanças futuras. 

Chaikin Oscillator 

O Chaikin Oscillator é, em essência, um indicador de um indicador. O Chaikin 
Oscillator aplica o Accumulation Distribution a duas linhas de media móvel 
exponenciais de comprimento variável. 

Chande Kroll Stop 

Este é um indicador de tendência que identifica o stop loss para uma 
posição long short usando uma variação no movimento direcional. 
Você pode usar o Chande Kroll para trocar em um número de maneiras: 

·         Vender quando o preço cruza ambas linhas para baixo. 
·         Comprar quando o preço cruza ambas linhas para cima. 

  
Como a oscilação de preço é perceptível lateralmente (com base no período), 
a distância entre as linhas começa a diminuir e o preço vai oscilar entre elas. 
Certifique-se que quando o toque acontecer, deve-se operar na direção da 
tendência. 



Chande Momentum Oscillator 

Um indicador técnico criado pelo cálculo da diferença entre a soma de todos os 
ganhos recentes e a soma de todas as perdas recentes e, em seguida, dividindo 
o resultado pela soma de todos os movimentos de preço durante o período. 
Este estudo é semelhante a outros indicadores de dinâmica como o índice de 
força relativa e média estocástica, pois tem o intervalo delimitado (+ 100 e -
100). 

Choppiness Index 

O índice Choppiness é um indicador para determinar se o mercado está agitado 
(negociando lateralmente) ou não instável (negociação dentro de uma 
tendência em qualquer direção). O índice de Choppiness é um exemplo de um 
indicador que não é direcional. Seria uma compreensão básica do indicador: 
valores mais altos indicam mais oscilações e gaps, enquanto valores mais 
baixos indicam tendências direcionais. 

Commodity Channel Index 

Desenvolvido por Donald Lambert, a Commodity Channel Index é um indicador 
versátil que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou avisar de 
condições extremas. Foi originalmente desenvolvido para identificar padrões 
de oscilação em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso 
para índices, ações e outros valores mobiliários. O índice é relativamente 
elevado quando os preços estão muito acima de sua média e relativamente 
baixo quando os preços estão muito abaixo da sua média. Desta forma, pode 
ser usado para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. 

Coppock Curve 

A Coppock Curve é um indicador dinâmico desenvolvido por Edwin Coppock. O 
objetivo deste indicador é identificar oportunidades de compras de longo prazo 
no S&P500 e Dow Industrials. O sinal é muito simples, Coppock utiliza dados 
mensais para identificar oportunidades de compras quando o indicador mudou-
se da área negativa a área positiva. 

Correlation Coeff 

O Correlation Coeff é uma medida estatística que reflete a correlação entre dois 
valores mobiliários. Essa estatística indica como uma ação está relacionada 
com outra. O Correlation Coeff é positivo quando ambos os títulos movem na 
mesma direção, para cima ou para baixo. O Correlation Coeff é negativo 
quando os dois títulos se movem em direções opostas. Estudo útil para analisar 
relações intermercados e relações de mercado/setor. 

Directional Movement Index 



Directional Movement Index é uma coleção de três indicadores separados 
combinadas em um único estudo. Consiste em: índice médio direcional, 
indicador direcional (+ DI) e Indicador direcional (-DI). Cada item tem sua 
particularidade, mas ao combinar os três um analista técnico conta com 
ferramentas para determinar e medir a força de uma tendência e sua direção. 

Donchian Channels 

Donchian Channels são usados na análise técnica para medir a volatilidade do 
mercado. É um indicador de anilhas, semelhante às bandas de Bollinger. Além 
de medir a volatilidade do mercado, canais Donchian são principalmente 
usados para identificar possíveis fugas ou condições anormais de 
compra/venda quando a cotação atingir o limite superior ou limite inferior. Os 
toques nos indicadores mostram sinais de possíveis negociações. 

Double Exponential Moving Average 

Com base em uma média móvel exponencial e uma média móvel dupla, este 
estudo é uma média móvel de ação rápida, mais sensível a alterações do que 
uma média móvel tradicional. 

Ease of Movement 

Desenvolvido por Richard Arms, Ease of Movement é uma análise baseada em 
volume que flutua acima e abaixo da linha zero. Projetado para medir a 
"facilidade" do movimento de preço. Em geral, os preços estão avançando com 
relativa facilidade quando acima de zero, e os preços estão declinando com 
relativa facilidade quando abaixo de zero. 

Elders Force Index 

O Elders Force Index mede a força por trás de um movimento de preço usando 
preço e volume. O indicador também pode ser usado para identificar potenciais 
reversões e correções de preço. É um oscilador que flutua entre valores 
positivos e negativos, acima e abaixo de uma linha de zero. Alexander Elder, 
criador do indicador, acredita que existem três componentes de movimento de 
preços de um ativo. Esses três componentes são: direção, extensão e volume. 

Envelope 

Exibe três linhas, sendo: superior, base e inferior. A linha de base é uma média 
móvel simples ou uma média móvel exponencial. A "distância" entre a linha 
base e as demais é definida por um percentual de acordo com as configurações 
realizadas pelo usuário. Envelope é um bom indicador para identificação de 
tendências, bem como a identificação de condições de sobrecompra e 
sobrevenda. 



Hull MA 

O Hull é um indicador de média que suaviza as flutuações de preços. O estudo 
usa a raiz quadrada de um determinado período e não o período em si. 

Ichimoku Cloud 

A Ichimoku Cloud é um indicador versátil que define o suporte e resistência, 
identifica a direção da tendência, calibres de impulso e fornece sinais de 
trading. Com um olhar, analistas gráficos podem identificar a tendência e 
buscar por sinais dentro essa tendência. O indicador foi desenvolvido por Goichi 
Hosoda. 

Keltner Channels 

Keltner Channels são baseados em linhas de limite de volatilidade definidos 
acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante 
às Bandas de Bollinger, que utilizam o desvio-padrão para definir as bandas. 
Em vez de usar o desvio-padrão, Keltner canais usa a média True Range para 
definir a distância do canal. A média móvel exponencial determina a direção e 
a média True Range define a largura do canal. 

Klinger Oscillator 

Este oscilador é usado para determinar as tendências de longo prazo do fluxo 
de dinheiro, mantendo-se suficientemente sensíveis às flutuações de curto 
prazo para prever reversões curtas. Ele compara o de volume de entrada e 
saída de um ativo. Recomenda-se usar outras ferramentas, tais como linhas de 
tendência, médias móveis e outros indicadores para confirmar a inversão. 

Know Sure Thing 

É um oscilador baseado em impulsos. Essencialmente, o indicador mede o 
impulso de quatro ciclos de preço separadamente. Analistas técnicos usam 
essas informações para detectar divergências, condições de sobrecompra, 
sobrevenda e cruzamentos. 

Least Squares Moving Average 

Este indicador é baseado em uma regressão linear, mas vai um passo além, 
simulando o que aconteceria se a linha de regressão fosse contínua. A Least 
Squares Moving Average é usada principalmente como um sinal de cruzamento 
com outro movimento médio ou com o próprio. 

Linear Regression Curve 



Este indicador plota uma linha que melhor se adapta os preços especificados 
durante um período de tempo definido pelo usuário. A Linear Regression 
Curve é usada principalmente para identificar a direção da tendência e às vezes 
é usada para visualizar sinais de compra ou venda. 

MA Cross 

Um crossover ocorre quando uma média móvel de curto período cruza acima 
ou abaixo de uma média móvel de longo período. Um crossover que se move 
acima uma média móvel de longo período é considerado um crossover em alta 
e um que se move abaixo é considerado um crossover em baixa. 

MACD 

Desenvolvido por Gerald Appel, o MACD é um dos indicadores dinâmicos mais 
simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de 
tendência em um oscilador. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois 
mundos: a seguir tendência e dinâmica. O MACD flutua acima e abaixo da linha 
zero como médias móveis convergem, cruzam e divergem. 

Mass Index 

Desenvolvido por Donald Dorsey, o índice de massa utiliza a faixa de High-
Low para identificar reversões de tendência com base em expansões de 
intervalo. Dessa maneira, o índice de massa é um indicador de volatilidade que 
não tem um viés direcional, apenas identifica protuberâncias do intervalo que 
podem prenunciar uma inversão da tendência atual. 

Money Flow 

É um oscilador que utiliza o preço e o volume para medir a pressão de compra 
e venda. Criado por Gene Quong e Avrum Soudack, é também conhecido como 
volume ponderado. A análise começa com o preço típico para cada período. O 
fluxo de dinheiro é positivo quando o preço sobe (pressão de compra) e 
negativo quando o preço declina (pressão de venda). Uma proporção de fluxo 
de dinheiro positivo e negativo é então conectada a uma fórmula para criar um 
oscilador que move-se entre zero e cem. O estudo é comumente usado para 
identificar reversões e extremos com uma variedade de sinais de preços. 

Moving Average 

Uma média móvel é um indicador que mostra o valor médio do preço de um 
título durante um período de tempo. Ao calcular uma média móvel, é feita uma 
análise matemática do valor do título médio durante um período de tempo 
predeterminado. Como variações de preços de ações, seu preço médio se move 
a cima ou para baixo. 



Moving Average Exponential 

Uma média móvel exponencial (ou exponencialmente ponderada) é calculada 
através da aplicação de uma percentagem do preço de fechamento atual e 
anterior. Médias móveis exponenciais colocam mais peso aos preços recentes. 

Moving Average Weighted 

Uma média móvel ponderada é projetada para colocar mais peso em dados 
recentes e menos peso nos últimos dados. Uma média móvel ponderada é 
calculada multiplicando-se cada um dos dados do dia anterior por um peso 
determinado pelo cliente. 

Net Volume 

É o volume de um ativo durante um período de tempo especificado. O volume 
líquido de uma ação agrega aos movimentos positivos e negativos da ação ao 
longo deste período. Quando o movimento ascendente total é maior que o 
movimento descendente ao longo deste período, a ação tem um volume líquido 
positivo. 

On Balance Volume 

O On Balance Volume mede a pressão de compra e venda como um indicador 
cumulativo que adiciona volume em dias e subtrai o volume em dias. 
Desenvolvido por Joe Granville, foi um dos primeiros indicadores para medir o 
fluxo volumétrico positivos e negativos. Analistas gráficos podem buscar as 
divergências entre OBV e preço para prever os movimentos do mercado ou 
usar OBV para confirmar as tendências de preços. 

Parabolic SAR 

Desenvolvido por Welles Wilder, o Parabolic SAR refere-se a um sistema de 
negociação baseado em preço e tempo. O indicador está abaixo dos preços 
quando os preços estão subindo e acima dos preços quando os preços estão 
caindo. A este respeito, o indicador para e inverte quando a tendência de preço 
inverte e rompe acima ou abaixo do indicador. 

Price Oscillator 

O Price Oscillator é uma ferramenta de análise técnica, usada para medição 
dinâmica que é muito parecida com o MACD. O MACD emprega duas médias 
móveis de diferentes comprimentos (que registram indicadores) para 
identificar a duração e a direção da tendência. 

Relative Strength Index 



O índice de força relativa é um oscilador de impulso que é usado para medir a 
velocidade, bem como a magnitude direcional dos movimentos de preços. 
Graficamente, proporciona um visual para monitoramento atual e histórico da 
força de um mercado específico. A força ou fraqueza baseia-se sobre os preços 
de fechamento ao longo da duração de um período especificado de negociação 
criando uma métrica confiável das mudanças de preço e magnitude. 

Relative Vigor Index 

O Relative Vigor Index mede a tendência do preço atual de uma ação e a 
probabilidade de que ele vai continuar no mesmo patamar até o fechamento 
em relação a sua faixa de preço. O resultado é suavizado pelo cálculo de uma 
média móvel exponencial dos valores. 

Relative Volatility Index 

O Relative Volatility Index é semelhante ao índice de força relativa. Ambos 
medem a direção de volatilidade, mas o Relative Volatility Index usa o desvio-
padrão de mudanças de preços em seus cálculos, enquanto o índice de força 
relativa usa as mudanças de preço absoluto. Esta análise é normalmente usada 
como um indicador da confirmação de outro impulso e/ou indicadores de 
tendência. 

SMI Ergodic Indicator/Oscillator 

O SMI Ergodic Indicator/Oscillator é uma combinação do True Strength 
Index com uma linha de sinal. Ele atua como um indicador estocástico, sem a 
compressão muitas vezes vista com estocástica nos extremos. Como resultado, 
a ergódica ajuda a registrar as tendências dos preços. 

Stochastic 

Desenvolvido por George C. Lane, o estocástico é um indicador que mostra a 
localização do preço de fechamento em relação à faixa de máximo/mínimo ao 
longo de um determinado número de períodos. Divergências de alta e baixa no 
oscilador estocástico podem ser usadas para prenunciar reversões e também é 
útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. 

Stochastic RSI 

Desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll, o Stochastic RSI é um 
oscilador que mede o nível de RSI em relação a sua gama de máximo/mínimo 
durante um período de tempo definido. No Stochastic RSI aplica-se a fórmula 
estocástica de valores RSI, em vez de valores de preço. Isso o torna um 
indicador de um indicador. O resultado é um oscilador que se mantém entre 0 
e 1. 



TRIX 

TRIX é um oscilador de dinâmica que exibe a taxa percentual de mudança de 
uma média móvel exponencial suavizada tripla. Foi desenvolvido por Jack 
Hutson e foi projetado para filtrar os movimentos insignificantes de preço. 
Analistas gráficos podem usar TRIX para gerar sinais semelhantes a MACD. 
Uma linha de sinal pode ser aplicada para procurar os cruzamentos de linhas 
de sinal. Um viés direcional pode ser determinado com o nível absoluto. 
Divergências de alta e baixa podem ser usadas para antecipar reversões. 

Triple EMA 

Um indicador técnico usado para a suavização de preço e outros dados. É um 
composto de uma única média móvel exponencial, uma média móvel 
exponencial dupla e uma média móvel exponencial tripla. A análise suaviza as 
flutuações dos preços e filtra a volatilidade, tornando mais clara a identificação 
de tendências. Ele é uma ferramenta útil na identificação de tendências fortes 
e duradouras, mas pode ser de uso limitado em mercados com flutuações de 
curto prazo. 

True Strength Indicator 

Desenvolvido por William Blau, o True Strength Index é um oscilador com base 
em uma suavização dupla de mudanças de preços. Por suavização de variações 
de preços, capta os altos e baixos do preço da ação com uma linha mais estável 
que filtra o ruído. 

VWMA 

Idêntico ao indicador Weighted Moving Average, exceto que ele usa o volume 
de dados em vez de dados de preços. 

Volume 

Volume é o número de ações (ou contratos) negociados durante um período de 
tempo especificado (por exemplo, hora, dia, semana, mês, etc.). A análise do 
volume é um elemento muito importante da análise técnica. Volume fornece 
pistas sobre a intensidade de um movimento de preço. 

Volume Oscillator 

Exibe o volume medindo a relação entre duas médias móveis. 

Williams %R 

Desenvolvido por Larry Williams, Williams %R é um indicador de impulso que 
é o inverso do Oscilador Estocástico rápido. Também conhecido 



como %R, Williams %R reflete o nível de fechamento em relação a maior alta 
para o período retroativo. %R corrige para a inversão, multiplicando o valor 
bruto por -100. Como resultado, Williams %R oscila de 0 a -100. Leituras de 0 
a -20 são consideradas sobrecomprado. Leituras de -80 a -100 são 
consideradas sobrevendido. 

Williams Alligator 

O indicador Williams Alligator é composto de três médias móveis suavizadas. 
Analistas gráficos geralmente adicionam um "oscilador" como o Commodity 
Channel Index para aumentar o valor dos sinais de negociação.  A fraqueza do 
indicador é que sincronismo pode atrasar devido a seu futuro posicionamento, 
a razão para anexar um indicador de impulso de antecipação do sinal 
do Williams Alligator. 

ZigZag 

O recurso de zig-zag é um meio para filtrar os movimentos de preços 
menores. Por exemplo, um zig-zag fixado em 10% serve para ignorar todos 
os movimentos de preço inferiores a 10%. É importante ressaltar que o 
recurso de zig-zag não tem projeções futuras porque desenha linhas base em 
retrospectiva. Criado por Elliott Wave, o zig-zag pode ser usado para 
identificar inversões, projeções e as retrações de Fibonacci. 

 
 

Notícias 
 

Notícias 

Exibe informações sobre os fatos ocorridos durante o pregão. 

Essas informações são fornecidas por diversas fontes com cobertura global dos 
mercados e em tempo real. 

As origens de notícias disponíveis são exibidas e organizadas em abas conforme 
imagem abaixo: 



     

 

1) Filtro: Permite que o usuário realize filtros das notícia através de uma data e/ou 
palavra chave. 

 

 Para filtrar uma notícia pela data clique em , selecione a data desejada e 

clique em . As notícias serão exibidas a partir da data selecionada até a 
data atual.   

 Para filtrar as notícias através de uma palavra chave, insira a palavra 

chave no combo e clique . 

 Permite selecionar a quantidade de notícias que serão exibidas (limite até 
50 notícias). 

OBS: Ao selecionar a quantidade 20, 30,40 ou 50, será exibido no rodapé da 
página de noticias uma funcionalidade que permite trocar de página. Para visualizar 
a próxima página clique em  e para retornar clique em . 

 

Informações Gerais 

Exibir Notícia na Integra: Para visualizar a notícia na íntegra dê um clique sobre 
a linha da notícia desejada em seguida será exibida uma janela com a notícia 
completa, como mostra a figura abaixo: 



 

 
 
 
Ferramentas 
 
Redes Sociais 
  
Exibe links para as redes sociais definidas pelo administrador. 
  

 
  

 
Alarmes 
  
Emite alarmes quando o ativo atingir a condição estabelecida. Existem 3 tipos de 
alarmes Pop-up, E-mail, e Sonoro. 
  

Pop up - Exibe uma mensagem. 
  
E-mail - Envia um e-mail. 
  
Sonoro - Emite um som. 

  
  



 
 
 

Avisos 

Exibe avisos enviados para o cliente pelo administrador do CMA OMS. 

Os avisos podem ser vistos pelo usuário de duas maneiras: 
  
Via janela pop-up que que é exibida no momento em que o aviso é recebido, 
conforme abaixo: 
  

 

ou acessando o menu Avisos do CMA Series 2, conforme abaixo: 

 

Informações 

Exibe informações sobre as leis que envolvem o mercado financeiro, alertas do 
mercado de opções e informações da corretora. 

 



Links 
 
Exibe links úteis configurados pelo administrador. 
  

 
  

 
 

RSS 
 
Exibe informações obtidas pelos canais RSS configurados pelo administrador. 
  

 
  
Para atualizar as informações do módulo, clique em . 



 Desktops 
 
Desktops 
 
Permite que o usuário mantenha até quatro áreas de trabalho com configurações 
diferentes. 
  
Para navegar entre os desktops, deve-se selecionar o item desejado no menu, 
conforme imagem abaixo: 
  

 
 
 

Restaurar 
 
Os módulos do CMA Series 2 Web permitem ao usuário o recurso "minimizar". 
  
Após minimizado, o módulo fica oculto e pode ser maximizado pelo recurso 
Restaurar, conforme abaixo: 
  
  
Para minimizar: 

 
  
  
Para restaurar: 

 
  
  



Caso desejado, o botão  restaura todos os módulos minimizados com único 
clique. 
 

Usuário 
  
Neste módulo é possível ter acesso aos dados do usuário logado, salvar alterações 
do layout, acessar o menu de ajuda e sair do sistema. 
  

 
  
Salvar: Salva as configurações de layout realizadas no sistema. 
  

 
  
  
 Informações do acesso: Exibe o nome do usuário, a data do último acesso, o 

IP de conexão e a versão do sistema. 
  

 
  
  
 Ajuda: Abre o módulo de ajuda do sistema. 
  

 
  
  
  Sair do Sistema: Encerra a conexão com o CMA Series 2 Web. 
  

 
  
  
  Acesso à página web da CMA:  Abre a página da CMA. 

  
  

Clicando sobre o botão  , o usuário será direcionado para a 
página do desenvolvedor: 
  



 
 


