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1 Ativação 

A plataforma FlashTrader é a principal plataforma para leitura de fluxo (Tape 

Reading) do mercado brasileiro. É ótima para abrir e fechar posições com 

rapidez devido ao seu layout totalmente personalizável, que destaca o que 
você quer ver e facilita a interpretação rápida do mercado. É indicada para 

day trade e exclusiva do Grupo XP. 

1.1 Ativação da Plataforma 

 

A ativação da plataforma deve ser feita pelo site da XP na área logada, em 

Ferramentas e Serviços > Assinaturas de ferramentas e serviços, e 

automaticamente você receberá as instruções para download, logins e senha. 
 

1.2 Bloqueio da Conta 

 

Após a terceira tentativa de login com uma senha incorreta seu login será 

bloqueado. Para liberar o logins, é necessário solicitar uma nova senha na 

tela de login clicando no link “Esqueci a Senha” conforme tela abaixo: 
 

 
  

Durante o processo você precisará informar o e-mail cadastrado na XP para 
receber a nova senha neste endereço. Por isso, não é possível realizar o 

desbloqueio através do atendimento de plataformas da XP. 

 

Informe seu e-mail conforme tela abaixo e em alguns minutos receberá uma 
nova senha provisória. 
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1.3 Roteamento 

 

Para envio de ordens ao mercado é necessário que você ative o roteamento 

de ordens na FlashTrader na área logada da XP, em Ferramentas e Serviços 
> Autorização de roteamento. 

  

2 INSTALAÇÃO 

2.1 Download da FlashTrader 

 

O download da plataforma é liberado dentro de alguns minutos após a 

solicitação da assinatura no site da XP. 

Você receberá um e-mail com instruções de download, login e senha. Este é 
um exemplo do e-mail que receberá. 

 

 

2.2 Passo a Passo Instalação  
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Ao clicar no link de download do e-mail será feito o download do arquivo de 

instalação. Conforme imagem abaixo: 

 

 
 

Para iniciar a instalação basta clicar no arquivo que acabou de baixar no 

browser ou localizar o mesmo na pasta onde fez o download para executar 

clicando duas vezes no arquivo. 
 

O Windows pedirá autorização para prosseguir com a instalação do 

aplicativo. Clique na opção sim do Windows e em seguida aparecerá esta 

tela, clique em próximo conforme a imagem: 
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Então siga estes passos:  

1° leia os termos e arraste a barra de rolagem até o fim para habilitar o 

Check Box. 
 

2º Marque a opção “Eu aceito os termos de uso para prosseguir com a 

instalação”. 

 
3° Clique em Próximo. 

 

Após estes passos, avance em todas as outras telas clicando no botão 

Próximo. 
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2.3 Login e Assinatura 

 

Após instalar a plataforma será criado um ícone na sua área de trabalho do 
Windows. Para iniciar a plataforma basta clicar duas vezes no ícone 

FlashTrader na sua área de trabalho. 

 

 
 

Para acessar a plataforma, basta entrar com o login e a senha inicial que foi 

enviado por e-mail. Em seguida clicar no botão OK.  

 
Em seu primeiro acesso você receberá uma mensagem como esta abaixo 

informando que a senha deve ser trocada. 
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Esta nova senha deve conter no mínimo 6(seis) caracteres com pelo menos 

1(uma) letra maiúscula, 1(uma) letra minúscula e números. 
 

 
 
Após a alteração da senha será solicitada sua assinatura, que foi enviada por 

e-mail. A alteração da assinatura só é possível depois que você estiver 

logado na plataforma. 
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A assinatura é necessária para permitir o envio de ordens ao mercado. 

Portanto para evitar que todas às vezes você entre com a assinatura ao 

enviar uma ordem você pode clicar na opção Salvar. 
 

3 OPERACIONAL 

3.1 Barra Principal 

 

 
 

Esta é barra inicial da plataforma FlashTrader, a partir dessa barra você 
poderá começar a montar o seu layout e iniciar suas operações. 

3.2 Painel de Cotações 

 

 
 
Para colocar o ativo, basta clicar uma vez no painel e digitar o ativo. Por 

exemplo, (PETR4), e apertar ENTER. Para inserir novos ativos basta clicar na 

linha de baixo e digitar um novo ativo. 

 

 
 

3.2.1 Configuração Painel de Cotações 
 

Clicando no ícone de configurações abrirá um menu com algumas opções: 

 

 
 

- Controladora: Permite que o Painel de Cotações controle as demais 
janelas do FlashTrader, tornando possível utilizar o mesmo layout para 

vários ativos com apenas um click. 
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- Abas no topo: Altera a posição das abas para o topo do painel de 

cotações. 

 
- Barra de Rolagem: Ativa ou desativa as barras de rolagem do painel de 

cotações. 

 

- Restaurar Ordenação: Restaura a ordem de acordo com a ordem em que 
os ativos foram digitados e salvo no layout. 

 

- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores das linhas, grades, 

highlight, tamanho e estilo de fonte, cor das linhas. 
   

        - Colunas: Mostra todas as colunas disponíveis para mostrar ou esconder. 

  

 - Copiar: Copia todas as informações dos ativos que estão no painel de 

cotações para colar no Excel. 
  

 - Mostrar abas: Deixa visíveis as abas no rodapé do painel. 

 

3.2.2 Adicionando abas no Painel de cotações 
 

Para adicionar uma nova aba no painel de cotações basta clicar com o 

botão direito sobre a aba “GERAL” para abrir uma caixa de diálogo com as 

opções “Remover”, “Adicionar”, e “Renomear”, basta clicar em “Adicionar” 
e sua nova aba será criada. 

 

3.3 Cotações Internacionais 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela.  

 

 
 

Para ter acesso a esse recurso é necessário contratar a parte no site 

informado logo abaixo.  
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Site: https://www.barchart.com/register/realtime/form.php?ID=XPI2 

 

3.4 Book de Oferta 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela. 

 

https://www.barchart.com/register/realtime/form.php?ID=XPI2
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O Book de ofertas consiste em mostrar os players (Cor), lotes dos players 

no preço (Qtd) e preço de compra e venda (Ofc / Ofv). 

Para colocar o ativo basta clicar uma vez no book e digitar o ativo, exemplo 

(PETR4), e apertar ENTER. 
 

3.4.1 Configuração Book de Ofertas 

 

 
 

Clicando no ícone de configurações como mostrado na figura a baixo, serão 

mostradas todas as opções para configuração do book, podendo por exemplo 

destacar sua corretora XP. 
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- Controlada Por: Clicando nesta opção você pode escolher como você quer 

que o seu book fique controlado, exemplo (Bovespa, Futuros e etc.) existe a 

opção de ser controlado por todos. 

 

- Esconder Nb/Cor: Remove a coluna que mostra a quantidade de ofertas em 
um determinado preço no book de ofertas. 

 

- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores das linhas e grades, 

alterar tamanho, estilo de fonte, alterar cor das linhas e alterar cor do 
destaque. 

 

- Info Gerais: Clicando nesta opção você poderá adicionar/remover colunas 

no seu book de ofertas. 
 

- FlashPad: O FlashPad oferece recursos que facilitam seu operacional no 

envio de ordens. Maiores detalhes sobre o FlashPad serão apresentados 

adiante. 

   
- Plugins: Os plugins são ferramentas operacionais para ajudá-lo na 

estratégia operacional de ganho, perda, controle de preço médio, controle de 

risco entre outros. Maiores detalhes sobre o funcionamento dos Plugins serão 

apresentados adiante. 
 

- Destacar lotes: Clicando nesta opção você definirá uma quantidade de lotes 

para ser destacado no book, exemplo: caso você coloque destaque em lotes 

maiores que 50, o book vai pintar (destacar) todos os lotes do book acima de 
50 lotes. 
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- Filtrar lote: Clicando nesta opção você poderá escolher qual a quantidade 

mínima de lotes que vai aparecer no seu book, exemplo: caso você coloque a 

quantidade de 10 lotes, o book vai retirar todas as ofertas que tenham 10 
lotes ou menos, mostrando apenas lotes maiores que 10. 

 

- Mostrar corretoras: Clicando nesta opção você pode escolher por mostrar 

corretoras específicas, filtrando o seu book por corretora. 
 

- Esconder corretoras: Clicando nesta opção você pode escolher por esconder 

corretoras específicas, filtrando o seu book por corretora. 

3.5 ClickBook 

 

O ClickBook é uma das ferramentas mais importantes da plataforma, uma 

vez que agiliza as operações. É ideal para ser utilizada durante o Tape 

Reading, modalidade de operação na qual a FlashTrader é a melhor do 

mercado brasileiro. 

 

 
 
Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela.  

 

 
 

Para colocar o ativo, basta clicar uma vez no book e digitar o ativo, 
exemplo (PETR4), e apertar ENTER. 

 

O ClickBook é um book de ofertas convencional, mas que permite o envio 

de ordens nos preços desejados apenas com um clique. Isso facilita e agiliza 
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seu operacional. Com isso você não precisa mais abrir uma boleta para 

enviar uma ordem ou modificar uma ordem já inserida. 

 
3.5.1 Configuração do ClickBook  

3.5.2  
 

 - Mostrar Ordens nos Botões: Habilitando esta opção será mostrado o 

número de ordens apregoadas em determinado nível de preço. 
 

- Mostrar Lotes nos Botões: Habilitando esta opção será mostrado o total 

de lotes apregoados em determinado nível de preço. 

  
 - Controlada Por: Torna a janela do ClickBook controlada, ou seja, facilita a 

troca de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é necessário ter 

uma janela controladora ativa no layout). 

 
- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores das linhas e grades, 

alterar tamanho e estilo de fonte, alterar cor das linhas e alterar cor do 

destaque. 

 

 - Info Gerais: Adiciona ou remove colunas no ClickBook. 
 

- FlashPad: O FlashPad oferece recursos que facilitam seu operacional no 

envio de ordens. Maiores detalhes sobre o FlashPad serão apresentados 

adiante. 
   

- Plugins: Os plugins são ferramentas operacionais para ajudá-lo na 

estratégia operacional de ganho, perda, controle de preço médio, controle de 

risco entre outros. Maiores detalhes sobre o funcionamento dos Plugins serão 
apresentados adiante. 
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- Destacar lotes: Clicando nesta opção você definirá uma quantidade de lotes 

para ser destacado no book, exemplo: caso você coloque destaque em lotes 
maiores que 50, o book vai pintar (destacar) todos os lotes do book acima de 

50 lotes. 

  

 - Cross Market: Permite que você opere os contratos de Mini-Índice e Mini-
Dólar olhando o book do contrato padrão. Ou seja, você vê as ordens no contrato 

cheio e envia ordens no contrato mini. 

 

3.6 FlashDOM 

 

O FlashDom é uma ótima ferramenta para Tape Reading. Mostra com nitidez 
o fluxo do mercado, ajudando em operações rápidas, ideal para operar mini 

contratos. 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela.  

 
 

O FlashDom é um Book vertical que mostra a régua de preços. A venda fica 

na parte superior e a compra na parte inferior da tela. Além do book, são 
mostradas informações do Voluma At Price (VAP) que informa as agressões, 

saldos, quantidade de lotes negociados em determinado preço. 
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Para colocar o ativo, basta clicar uma vez no book e digitar o ativo, 

exemplo (PETR4), e apertar ENTER. 
 

 

 

 
3.6.1 Configuração FlashDom 

3.6.2  

 
 

  - Mostrar Ordens nos Botões: Habilitando esta opção será mostrado o 

número de ordens apregoadas em determinado nível de preço. 

 

- Mostrar Lotes nos Botões: Habilitando esta opção será mostrado o total 

de lotes apregoados em determinado nível de preço. 
  

 - Controlada Por: Torna a janela do ClickBook controlada, ou seja, facilita a 

troca de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é necessário ter 

uma janela controladora ativa no layout). 
 

- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores das linhas e grades, 

alterar tamanho e estilo de fonte, alterar cor das linhas e alterar cor do 

destaque. 
 

 - Info Gerais: Adiciona ou remove colunas do cabeçalho do FlashDOM. 

 

- FlashPad: O FlashPad oferece recursos que facilitam seu operacional no 
envio de ordens. Maiores detalhes sobre o FlashPad serão apresentados 

adiante. 

   

- Plugins: Os plugins são ferramentas operacionais para ajudá-lo na 

estratégia operacional de ganho, perda, controle de preço médio, controle de 
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risco entre outros. Maiores detalhes sobre o funcionamento dos Plugins serão 

apresentados adiante. 

 
- Destacar lotes: Clicando nesta opção você definirá uma quantidade de lotes 

para ser destacado no book, exemplo: caso você coloque destaque em lotes 

maiores que 50, o book vai pintar (destacar) todos os lotes do book acima de 

50 lotes. 
  

 - Colunas: Adiciona ou remove colunas do FlashDom. 

 

 - Reposicionar centro: Ativa ou desativa o reposicionamento automático da 
régua de preço no centro. 

 

 - Ver Último Lote: Mostra a quantidade de lotes negociados no último preço 

negociado. 

  
 - Marcar Último Trade: Marca com um asterisco (*) o seu último trade. 

 

 - Mostrar Filtros: Habilita ou desabilita os filtros de Hora/Dia localizados na 

parte superior do FlashDom.  
 

 - Limpar Notas: Apaga as notas feitas no FlashDom. 

 

 - Cross Market: Permite que você opere os contratos de Mini-Índice e Mini-
Dólar olhando o book do contrato padrão. Ou seja, você vê as ordens no contrato 

cheio e envia ordens no contrato mini. 

 

3.7 Gráfico 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela.  
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 Este é o gráfico da plataforma nele você poderá ver todo o movimento do 

ativo detalhadamente na linha do tempo. 

 
Para colocar o ativo, basta clicar uma vez no book e digitar o ativo, 

exemplo (PETR4), e apertar ENTER. 

 

 
 

 

 

3.7.1 Configuração do Gráfico 
 

Definição do período gráfico. 1, 5, 15, 30 e 60 minutos ou Diário, Semanal e 

Mensal. 

 

 
 

 

Indicadores: 
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- Indicadores: Clicando na opção “Indicadores”, será aberta uma janela com 

todos os indicadores disponíveis na plataforma para utilização, como 

destacada na imagem acima. 
 

- Candles: 
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- Candles: Clicando neste ícone, você poderá alterar o visual dos candles 

dentre as três opções disponíveis Candles (padrão), Heikin Ashi (Cheio) e Barras 

(Linha). 
 

- Opções de Zoom: 

 

 
 

 - Zoom In: Aproxima o gráfico. 

  

- Zoom Out: Afasta o gráfico.  
  

- Zoom Área: Clicando nesta opção você poderá selecionar uma área para 

fazer a aproximação do gráfico.  

  

- Zoom Reset: Retira qualquer Zoom, retornando a visualização padrão.  
 

- Configurações: 
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- Propriedades: Clicando neste ícone você poderá customizar o gráfico, 

podendo alterar todas as propriedades do gráfico, deixando do seu gosto para 

facilitar a leitura. 
 

Configurações Cores: 

 

• Fundo (parte de traz do gráfico) 
• Fonte (Preço, Anotações). 

• Grid 

• Tick Positivo 

• Tick Negativo 
• Degrade Topo 

• Degrade Fundo 

 

Escala: definição e precisão da escala do gráfico. 
 

Geral: 

 

• Grid Vertical 

• Grid Horizontal 
• Espaço a direita 

• Mostrar separador de gráficos 

• Mostrar título do gráfico 

• Mostrar painel de informações 
• Estio 3D 
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- Desenho: 

 

 
 

 - Desenho: Permite você colocar alguns desenhos pré-definidos no gráfico 

ou desenhar o seu próprio. 

  
Marcadores:
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 - Marcadores: Clicando no ícone Marcadores, você poderá escolher entre os 

cinco marcadores disponível na plataforma que são: Grann Fan, Círculos 

Fibonacci, Fibonacci Fan, Retração Fibonacci e Tempos de Fibonacci. 
 

- Texto: 

 
 
 - Texto: Clicando no ícone você poderá inserir anotações no gráfico. 

 

- Configuração da Janela: 
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- Controlada Por: Torna a janela do Gráfico controlada, ou seja, facilita a 

troca de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é necessário ter 

uma janela controladora ativa no layout). 
 

- Salvar Template: Salva todas as configurações feitas no gráfico. 

 

- Carregar Template: Carrega as configurações salvas no gráfico.  
 

- Reset Escala: Caso você tenha alterado a escala do gráfico, clicando nesta 

opção a escala vai retornar ao tamanho padrão da ferramenta. 

 
- Zoom Padrão: Caso você tenha alterado o Zoom, clicando nesta opção o 

Zoom será resetado para o padrão da ferramenta.  

 

- Propriedades do Gráfico: Abre a janela de configuração do gráfico. 

 
 

3.8 Times & Trades 

 

 
 

 
 

O Times & Trades consiste em mostrar em tempo real todos os negócios 

realizados em um determinado ativo. Mostrando o horário, quantidade 

executada naquele negócio, preço, corretora que comprou, corretora que 
vendeu e quem agrediu o lote(comprador ou vendedor). 

 

Para colocar o ativo, basta clicar uma vez no book e digitar o ativo, exemplo 

(PETR4), e apertar ENTER. 
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3.8.1 Configuração Times & Trades 

 

 
 

 
 

- Controlada Por: Torna a janela Times & Trades controlada, ou seja, 

facilita a troca de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é 

necessário ter uma janela controladora ativa no layout). 
 

- Mostrar Milissegundos: Mostra os milissegundos de cada negócio. 

 

- Destacar Lotes: Clicando nesta opção você poderá definir uma quantidade 
de lotes para ser destacado no Times & Trades, exemplo: caso você coloque 

destaque em lotes maiores que 5, o book vai pintar (destacar) todos os lotes da 

janela maiores que 5 lotes. 

  
- Destacar Linha na Agressão: Destaca as linhas onde houve agressão. 

 

- Agrupado: Agrupa a agressão feita por uma corretora em uma única linha 

somando todos os lotes. 
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- Agrupado Por Milis: Agrupa os trades que ocorrerão no mesmo 

milissegundo. 

 
- Esconder Agredido: Esconde a corretora agredida. 

 

- Colorir corretora: ativa ou desativa a coloração das corretoras conforme 

configurado na tela de Corretoras. 
 

- Colunas: Insere ou remove colunas da janela. 

 

- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores das linhas, alterar 
tamanho e estilo de fonte e alterar cor do destaque. 

 

- Info Gerais: Adiciona ou remove colunas de informações gerais da janela. 

  

- Copiar: Copia todas as informações do Trades, que pode sem coladas no 
Excel. 

 

- Mostrar corretoras: Destaca uma corretora da sua escolha. 

 

3.9 Volume de Mercado (Volume at Price) 

 
O VaP é uma ferramenta muita usada na leitura de fluxo. 
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Esta tela mostra os preços que saíram negócios e os respectivos lotes, 

informando o saldo de agressão, agressão na compra/venda, total de lotes 

no preço e o histograma com a força comprador/vendedora. 
 

Para colocar o ativo, basta clicar uma vez no book e digitar o ativo, 

exemplo (PETR4), e apertar ENTER. 

 
 

3.9.1 Configuração Volume de Mercado 

 

 
 

- Controlada Por: Torna a janela do Volume de mercado controlada, ou 

seja, facilita a troca de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é 

necessário ter uma janela controladora ativa no layout). 

 
- Colunas: Adiciona ou remove colunas no Volume de mercado. 

 

- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores da abertura, 

fechamento, alterar tamanho e estilo de fonte, alterar cor das linhas e 
alterar cor do destaque. 

 

- Mostrar Filtros: Habilita ou desabilita a barra de filtros de Dia/Min. 

 
- Acompanhar último Trade: Destaca o último preço onde fechou negócio. 

3.10 Ranking de Players 
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O ranking tem como objetivo mostrar a posição das corretoras 
Compradas/Vendidas, mostrando o seu saldo atualizado além dos preços 

médios. 

 

Para colocar o ativo, basta clicar uma vez na janela e digitar o ativo, 
exemplo (PETR4), e apertar ENTER. 

 

3.10.1 Configuração Ranking de Players 
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- Controlada Por: Torna a janela do Ranking controlada facilitando a troca 

de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é necessário ter uma 

janela controladora ativa no layout). 
 

- 4 Casas: apresenta os valores com quatro casas decimais. 

 

- Esconder Filtro: Habilita ou desabilita o filtro de Dia/Min do Ranking. 
 

- Esconder Cabeçalho: Esconde o cabeçalho onde contem as informações 

de Máxima e mínima do ativo.   

 
- 5 Melhores: Só deixa visível os cinco melhores Players do dia. 

 

- Colunas: Habilita ou desabilita as colunas do Ranking. 

 

- Estilo: Nesta opção você poderá configurar as cores das linhas e preços 
médios positivos/ negativos e alterar a fonte. 

 

- Destacar Pr Médio: Destaca os preços médios de cada Player. 

 
- Modo Agressão: Mostra o ranking baseado nos lotes que os players 

agrediram no mercado.   

 

- Copiar: Copia as informações do Ranking, que podem ser coladas no 
Excel. 

 

3.11 Detalhes do Ativo 

 

 
 

 
 

Esta tela mostra detalhes de um determinado ativo com informações do 

pregão do dia. 

 
Para colocar o ativo, basta clicar uma vez na janela e digitar o ativo, 

exemplo (PETR4), e apertar ENTER. 

 

 
3.11.1 Configuração Detalhes do Ativo 
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- Fonte: Você pode alterar o estilo e tamanho da fonte. 
 

- Controlada Por: Torna a janela do Ranking controlada, ou seja, facilita a 

troca de ativo preservando o layout (para essa opção funcionar é necessário ter 

uma janela controladora ativa no layout). 
 

 

3.12 Posição 

 

 
 

 
 
Esta tela é muito importante para seu operacional, pois informa em tempo 

real se você esta comprado/vendido, tamanho da posição, preço médio, 

preço médio parcial, quantidade executada na compra/venda, preço médio 

na compra/venda, financeiro global, e financeiro parcial. Ótima para 
acompanhar sua posição day trade e ajudar a controlar seus ganhos, 

facilitando suas operações. 

 

3.12.1 Configuração Posição 

   

 
 - Controladora: Permite que o Painel de Cotações controle as demais 

janelas do FlashTrader, tornando possível utilizar o mesmo layout para vários 

ativos com apenas um click. 

 

 - Filtros: 
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Esta é a janela de filtros da janela Posições, com ela você pode configurar 

sua janela para mostrar um ativo específico, conta, operador, período, tipo 

de mercado (BM&F/Bovespa). 
  

- Mostrar Barra de Rolagem: Habilita ou desabilita a barra de rolagem da 

janela. 

 
 - Mostrar Totais: Habilita ou desabilita uma linha que mostra a soma total 

de suas operações diárias. 

 

 - Estilo: Nesta opção você pode alterar a cor de fundo, estilo e tamanho da 
fonte. 

 

 - Colunas: Habilita ou desabilita colunas da janela Posições. 

 

 - Gerar relatório de desempenho: Gera um arquivo que pode ser exportado 
para o nosso site (performance.flashtrader.com.br) onde você pode ver 

detalhadamente os seus trades. 

 

  

3.13 Ordens 

 

 
 

 
 

Esta tela permite o gerenciamento de todas as suas ordens na plataforma. 
Informando o horário da ordem, ativo, ponta (Compra/Venda), Preço, Preço 

médio executado, Quantidade, Quantidade Disponível, Quantidade aberta, 

Quantidades Executada, Status da Ordem, Conta, Validade, Conexão, Tipo de 

Ordem e Operador. 
 

3.13.1 Configuração Ordens 
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- Modificar: Enquanto uma ordem não for executada totalmente é possível 

alterar o valor dela clicando no botão modificar ou apertar a tecla F7 na 

ordem selecionada para abrir a boleta. 

 
- Cancelar: Cancela a ordem selecionada ou você pode apertar a tecla F8. 

 

- Re-Enviar: Envia novamente a ordem selecionada. 

 
- Controladora: Permite que a janela Ordens controle as demais janelas da 

FlashTrader, tornando possível utilizar o mesmo layout para vários ativos 

com apenas um click. 

 

- Esconde Filtro: Desabilita os filtros que estiverem ativos. 
 

- Mostrar Barra Horizontal: Habilita a barra de rolagem da janela. 

 

- Estilo: Nesta opção é possível alterar a cor do fundo e fonte. 
 

- Colunas: Habilita ou desabilita colunas da janela. 

 

3.13.2 Filtro
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- Ativo: Filtra a janela de acordo com o ativo desejado. 

 

- Operador: Filtra a janela de acordo com o número do Operador. 
 

- Validade: Filtra a janela de acordo com a validade. 

 

- C/V: Filtra a janela de acordo com a opção selecionada, comprado ou 
vendido. 

 

- Conta: Filtra a janela de acordo com o número da conta. 

 
- Hora: Filtra a janela de acordo com a hora desejada. 

 

- Status: Filtra a janela de acordo com o status da ordem. 

 

- Mercado: Filtra a janela de acordo com o mercado escolhido. 
 

3.14 Destaques da Bolsa 

 

 
 

Esta tela mostra as ações com Maiores Altas, Baixa, Volumes, Quantidades e 

Ativos em Leilão, para que você consiga buscar informações do mercado sem sair 

da plataforma. 
 

3.14.1 Configuração Destaque da Bolsa 
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  - Controladora: Permite que o Painel de Cotações controle as demais 

janelas do FlashTrader, tornando possível utilizar o mesmo layout para vários 
ativos com apenas um click. 

 

 - Origem: escolhe qual grupo de ativos você deseja obter as informações 

de destaque, como: Mercado à vista, opções, fracionário e termo. 
 

 - Maiores Altas: mostra as maiores altas do mercado selecionado. 

 

 - Maiores Baixas: mostra as maiores baixas do mercado selecionado. 
 

 - Maiores Volumes: mostra os maiores volumes do mercado selecionado. 

 

 - Maiores Quantidades: mostra as maiores quantidades do mercado 
selecionado. 

 

 - Leilão: Mostra os ativos que estão em leilão. 

 

 - Fonte: Clicando nessa opção você pode alterar o tamanho e estilo da 
fonte. 

 

 - Colunas: Adiciona ou remove colunas da janela. 

3.15 Janela de Mensagens 
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Esta janela mostra todas as iterações das ordens enviadas para a bolsa. 

 

 

3.16 Notícias da Bolsa 

 

 
 

Esta janela informa as notícias divulgadas pela BM&FBovespa informando fatos 
relevantes, ativos em leilão, entre outras informações relativas ao mercado, 

ajudando nas operações. 

 

3.17 Mensagens dos Plugins 

 

 
 

Esta tela detalha o comportamento de todos os plugins. 
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3.18 Salvar Layout 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela para escolher uma pasta e 

nome do seu layout. Salvando o layout você não precisará configurar novamente 
todas as suas janelas, economizando tempo. Você pode montar uma tela para 

Tape Reading com todas as configurações que desejar e mantê-la para o dia 

seguinte. 

 

3.19 Abrir Layout 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela para selecionar o layout 

que deseja abrir. 
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3.20 Defaults 

 

 
 

Nesta tela você encontrará as configurações genéricas da plataforma. 
 

 

3.20.1 Defaults 

 
  

- Foco Boleta de Venda: Deixa o foco do cursor no campo de lotes ou no 

campo do preço, para agilizar o processo do trade via boleta. 

 

- Foco Boleta de Compra: Deixa o foco do cursor no campo de lotes ou no 
campo do preço, para agilizar o processo do trade via boleta. 

 

 - Preço na Venda: Nessa opção você pode definir como a boleta vai ser 

preenchida caso você não selecione nenhum preço na venda, você pode escolher 
entre ser preenchida com o melhor preço, ou melhor compra (agressão). 
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 - Preço na Compra: Nessa opção você pode definir como a boleta vai ser 

preenchida caso você não selecione nenhum preço na compra, você pode 

escolher entre ser preenchida com o melhor preço, ou melhor venda (agressão), 
ideal para ordens rápidas. 

 

 - Quantidade Padrão na Boleta: Número de lotes mínimos na boleta  

 
 - Quantidade Padrão ClickBook: Número de lotes mínimo no ClickBook 

 

 - Agressão com Botão de Scroll no ClickBook: Habilita o click do botão 

Scroll para fazer agressões no book. 
 

 - Incremento de Quantidade: Você pode definir uma quantidade de soma 

aos valores da boleta. 

 

 - Tecla * Numérica: Faz que o botão (*) multiplique pelo valor definido na 
caixa. 

 

 

3.20.2 Configurações 

 
 
Botões: 

 

- Cor das Compras: Clicando nesse botão você poderá configurar a cor das 

compras. 
 

- Cor das Vendas: Clicando nesse botão você poderá configurar a cor das 

vendas. 

 

- Reset Boleta: Zera as configurações da boleta para o padrão FlashTrader. 
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- Configurar Cor Leilão: Clicando nesse botão você poderá alterar a cor do 

cabeçalho quando o ativo estiver em leilão. 

 
- Configurar Fonte Padrão: Clicando nesse botão você pode alterar a fonte 

padrão da FlashTrader. 

 

- Cor dos Cabeçalhos: Clicando nesse botão você poderá alterar a cor dos 
cabeçalhos das janelas do FlashTrader. 

 

- Alterar Assinatura: Clicando nesse botão você pode alterar sua assinatura 

eletrônica FlashTrader. 
 

- Configurar Corretoras: Clicando nesse botão você poderá configurar: 

nome e cor das corretoras, podendo destacar sua corretora XP. 

 

Caixas: 
 

- Abrir Último Layout: Marcando essa caixa, quando a plataforma for 

iniciada ela carregara o último layout utilizado automaticamente. 

 
- Emitir Som no Trade: Marcando essa caixa, a plataforma emitirá um som 

de aviso assim que sua ordem for executada. 

 

- Quantidade de barras padrão: Você poderá selecionar a quantidade 
mínima de barras no gráfico. 

 

- Ticks para dentro da fila na ordem (a mercado): Margem de segurança 

que sua ordem será executada de acordo com a quantidade de ticks 
configurada. 

 

- Calcular financeiro com: Faz o cálculo do financeiro a partir do Melhor 

Preço do book ou Último negociado. 

 
3.20.3 Gain 
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- Ativada: Ativa ou desativa o Gain no ativo selecionado. 

 

- Ticks de Gain (Zero para Desativar): Nesta caixa você pode colocar a 
quantidade de ticks para o seu Gain programado. Quando sua ordem for 

executada, automaticamente uma ordem na ponta contrária será enviada 

para o mercado. 

 

3.20.4 Médio 

 
 
- Ativada: Ativa ou desativa a opção Médio. 

 

- Máximo de Médios Contra: Nesta opção você pode configurar um limite 

de preços médios permitidos a partir do momento que você abre uma 
posição, caso atinja a quantidade configurada a plataforma não permitirá o 
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envio de novas ordens no mesmo lado que está posicionado até que você 

zere sua posição. 

  
3.20.5 Risco 

 

 
 
- Controle de Risco Ativado: Ativa ou desativa o Risco. 

 

- Posição Máxima em Aberto: Nesta caixa você define a quantidade máxima 

de lotes que você pode operar por dia. 
 

- Quantidade Máxima em Aberto: Nesta caixa você define a quantidade de 

máxima de lotes na boleta. 

 
- Stop Financeiro ($$$): Nesta caixa você poderá definir um limite de perda 

financeira diária para um determinado ativo. Caso você atinja o valor 

configurado a plataforma não permitirá que você envie ordens para abrir 

mais posição. Você pode alterar este valor a qualquer momento mesmo 

depois de atingir o limite configurado. 
 

3.20.6 Stop Inteligente 
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- Ativado: Ativa ou desativa a opção Stop. 
 

- Ticks Para Stop: Nesta caixa você pode definir a quantidade de ticks para 

seu stop automático. 

 
- Quantidade de Acionamento do Stop (Zero, Aciona Stop no preço): Nesta 

caixa você define a quantidade de lotes restantes para ativar o seu stop 

quando chegar no preço de STOP. Lembrando que esta funcionalidade 

utiliza uma ordem do tipo Limite, ou seja, não é uma ordem de STOP 
convencional da bolsa. 

 

- Desativar no Leilão: Ativa ou desativa o stop no leilão. 

 
- Trailing Ativado: Ativa ou desativa o Trailing (Trailing tem a função de 

reajustar o seu stop de acordo com o seu gain, sempre ajustando o seu 

stop para um preço melhor). 

 

   Referência: Define a referência de preço que o Trailing irá usar para fazer 
o ajuste. 

 

   - Gatilho: quantidade de ticks necessário para o mercado ir a favor da 

sua entrada para fazer o ajuste. 
  

   - Ajuste: quantidade de ticks para avançar quando o gatilho do Trailing 

for disparado. 

 
3.20.7 Gatilho 
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- Ativado: Ativa ou desativa a opção gatilho (Serve para você colocar uma 

ordem de rompimento no mercado). Esta funcionalidade serve para você 

abrir ou fechar uma posição em determinado preço, por exemplo, um 

rompimento. 
 

- Ticks para dentro: informa a quantidade de ticks para dentro da fila no 

preço do gatilho. 

3.21 Plugins 
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3.21 Configurando os Plugins 

 
- Gain:  

 

 
 

- Ativada: Ativa ou desativa o Gain no ativo selecionado. 

 
- Ticks de Gain (Zero para Desativar): Nesta caixa você pode colocar a 

quantidade de ticks para o seu Gain programado. Quando sua ordem for 

executada automaticamente uma ordem na ponta contrária será enviada 

automaticamente para o mercado. 

 
- Stop: 

          
 

- Ativado: Ativa ou desativa a opção Stop. 

 
- Ticks Para Stop: Nesta caixa você pode definir a quantidade de ticks para 

seu stop automático. 

 

- Quantidade de Acionamento do Stop (Zero, Aciona Stop no preço): Nesta 

caixa você define a quantidade de lotes restantes para ativar o seu stop 
quando atingir o preço de STOP. Lembrando que esta funcionalidade utiliza 

uma ordem do tipo Limite, ou seja, não é uma ordem de STOP 

convencional da bolsa. 

 
- Desativar no Leilão: Ativa ou desativa o stop no leilão. 

 

- Trailing Ativado: Ativa ou desativa o Trailing (Trailing tem a função de 

reajustar o seu stop de acordo com o seu gain, sempre ajustando o seu 
stop para um preço melhor). 
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   Referência: Define a referência de preço que o Trailing irá usar para fazer 

o ajuste. 

 
   - Gatilho: quantidade de ticks necessário para o mercado ir a favor da 

sua entrada para fazer o ajuste. 

  

   - Ajuste: quantidade de ticks para avançar quando o gatilho do Trailing 
for disparado. 

 

 

- Risco: 
 

 
 

- Controle de Risco Ativado: Ativa ou desativa o Risco. 

 

- Posição Máxima em Aberto: Nesta caixa você define a quantidade máxima 

de lotes que você pode operar por dia. 
 

- Quantidade Máxima em Aberto: Nesta caixa você define a quantidade 

máxima de lotes na boleta. 

 
- Stop Financeiro ($$$): Nesta caixa você poderá definir um limite de perda 

financeira diária para um determinado ativo. Caso você atinja o valor 

configurado a plataforma não permitirá que você envie ordens para abrir 

mais posição. Você pode alterar este valor a qualquer momento mesmo 
depois de atingir o limite configurado. 

 

 

- Médio: 
 

 
 



Manual FlashTrader                            48 

- Ativada: Ativa ou desativa a opção Médio. 

 

- Máximo de Médios Contra: Nesta opção você pode configurar um limite 
de preços médios permitidos a partir do momento que você abre uma 

posição, caso atinja a quantidade configurada a plataforma não permitirá o 

envio de novas ordens no mesmo lado que está posicionado até que você 

zere sua posição. 
 

 

- Gatilho: 

 

 
 
- Ativado: Ativa ou desativa a opção gatilho (Serve para você colocar uma 

ordem de rompimento no mercado). Esta funcionalidade serve para você 

abrir ou fechar uma posição em determinado preço, por exemplo, um 

rompimento. 

 
- Ticks para dentro: informa a quantidade de ticks para dentro da fila no 

preço do gatilho. 

 

 
- Salvando as configurações dos Plugins: 

 

 
 

Após efetuar as configurações desejadas você deve marcar as caixas do 

Plugins que deseja ativar e clicar no círculo vermelho para salvar as 
configurações. 

 

3.22 FlashPad 
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Ideal para ordens rápidas durante o Tape Reading. 
 

 
 

3.22.1 Botões 

 

- Qt1, Qt2, Qt3: Permite que você configure uma quantidade de lotes 
diferente para cada botão. E quando selecionado a ordem será enviada 

com a quantidade escolhida. 

 

- Mercado (Lado esquerdo): Clicando nesse botão você enviará uma ordem 
de compra a mercado de acordo com o parâmetro configurado na tela de 

DEFAULTS. (valido apenas para o ativo do FlashPad). 

 

- Mercado (Lado esquerdo): Clicando nesse botão você enviará uma ordem 
de venda a mercado de acordo com o parâmetro configurado na tela de 

DEFAULTS. (valido apenas para o ativo do FlashPad). 

 

- Tomar/Bater: Clicando no botão “Tomar”, você estará agredindo a venda 

no melhor preço e clicando no botão “Bater”, você estará agredindo a 
compra no melhor preço. (valido apenas para o ativo do FlashPad) 

 

- Comprar/Vender: Clicando no botão “COMPRAR”, você estará pendurando 

uma ordem de compra no melhor preço de compra do book de ofertas e 
clicando no botão “VENDER” você estará pendurando uma ordem de venda 

no melhor preço de venda do book de ofertas. (valido apenas para o ativo 

do FlashPad) 

 
- Zerar: zera a sua posição em aberto no ativo em questão. 

 

- Inverter: inverte sua posição, se você estava comprado ela te coloca 

vendido e vice versa na mesma quantidade. Exemplo: Se você estava 
comprado em 5 contratos você ficará vendido em 5 contratos. 
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- Cancela: Clicando no botão “CANCELA”, todas as ordens que estiverem 

abertas no mercado para aquele ativo. 
 

 

3.22.2 Configurando FlashPad 

 
 

 - Quantidades: Clicando em “QUANTIDADES”, você poderá configurar a 

quantidade de lotes dos botões qt1, qt2 e qt3. 

 
 - Cor da Compra: Clicando nessa opção, você poderá alterar a cor dos 

botões de compra. 

 

 - Cor da Venda: Clicando nessa opção, você poderá alterar a cor dos botões 
de venda. 

 

 - Ativar / Desativar Botões: Clicando nessa opção, você poderá ativar ou 

desativar os botões (Mercado, Zerar e Inverter). 

 

3.23 Conexões 

 

 
 

Clicando no ícone contornado acima abrirá esta janela. 

 
 

Esta janela mostra o estado da conexão da plataforma com os servidores de 

cotação e negociação. 
 

3.24 Mostrar Telas 

 

 
 

Clicando nessa opção todas as janelas serão restauradas para as posições 

originais e em primeiro plano. 
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3.25 Esconde Telas 

 

 
 

Clicando nessa opção todas as janelas serão minimizadas. 

3.26 Acesso Remoto 

 

 
 

Utilizamos a ferramenta Teamviewer para dar suporte remoto aos nossos 

clientes. Para ativar o acesso remoto basta clicar neste ícone e aguardar a 

execuação do Teamviewer.  

 
 

3.27 Fechar a Plataforma 

 

 
 

Para fechar a FlashTrader basta clicar neste ícone. Caso você tenha alguma 
ordem em aberto a plataforma informará e perguntará se você tem certeza 

que deseja sair mesmo com ordens em aberto. 
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4 Outros 

 

4.1 Lista de atalhos da FlashTrader 

 

Agregar o BOOK de OFERTAS 

 
Para agregar os lotes por preço selecione o BOOK de OFERTAS desejado e 

aperte: 

  

  
 

Abrir uma boleta de COMPRA 

 

Selecionado no BOOK de OFERTAS ou CLICK BOOK do ativo desejado aperte: 

  
  

 

 

Abrir uma boleta de VENDA 
 

Selecionado no BOOK de OFERTAS ou CLICK BOOK do ativo desejado aperte: 

  

  
 

 

Abrir o TIMES & TRADES 

 
Selecionado no BOOK de OFERTAS ou CLICK BOOK do ativo desejado aperte: 

  

  

 

 
Selecionado no BOOK de OFERTAS ou CLICK BOOK do ativo desejado aperte: 

  

  

 
 

Abrir a tela de EXECUÇÕES 

 

Selecionado no BOOK de OFERTAS ou CLICK BOOK do ativo desejado aperte: 
  

  

 

 

MODIFICAR preço ou quantidade de uma OFERTA (Compra ou Venda) 
 

Selecionado na tela ORDENS clique na oferta que deseja MODIFICAR e 

aperte: 

Espaço 

F5 

F9 

F10 

F12 

F11 



Manual FlashTrader                            53 

  

  

 
 

CANCELAR uma OFERTA (Compra ou Venda) pela tela de ORDENS 

 

Selecionado na tela ORDENS clique na oferta que deseja CANCELAR e 
aperte: 

  

  

 
 

Selecionado na tela ORDENS clique na oferta de GAIN que deseja tornar 

MANUAL e aperte: 

  

  
 

Após a oferta se tornar MANUAL ela não será cancelada automaticamente 

pela plataforma caso o STOP seja executado ou zerar a posição 

manualmente. 
 

Aplicar FILTROS na tela de ORDENS ou POSIÇÃO 

Selecionado na tela ORDENS ou POSIÇÃO aperte: 

  
  

 

 

Transformar a ordem que está no mercado para PENDENTE 
Selecionado na tela ORDENS, escolher a oferta que deseja tornar PENDENTE 

e aperte: 

  

  

 
 

Abrir um BOOK de OFERTAS / TIMES & TRADES / RANKING / ORDENS com o 

mesmo layout já utilizado. 

 
Selecionado na janela que deseja abrir com a mesma configuração de layout 

aperte: 

 

               + 
 

 

Alternar as CORRETORAS para nomes ou números 

Selecionado no BOOK de OFERTAS aperte: 

 
          

          + 

 

F7 

F8 

F12 

F4 

F10 

Ctrl = 

Ctrl Q 
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Selecionado no BOOK de OFERTAS do ativo que deseja abrir o CLICK BOOK 

aperte: 
 

 + 

 

Cancelamento GLOBAL 
Para fazer o CANCELAMENTO GLOBAL (todas as ofertas penduradas no 

mercado) aperte: 

 

 + 
 

 

 

Cancelamento de todas as ofertas de COMPRA 

Para fazer o CANCELAMENTO de todas as ofertas de COMPRA aperte: 
 

 

 + 

 
 

 

Cancelamento de todas as ofertas de VENDA 

Para fazer o CANCELAMENTO de todas as ofertas de VENDA aperte: 
 

 

         + 

 
 

Cancelamento da última oferta inserida no mercado 

Para fazer o CANCELAMENTO da última oferta inserida no mercado aperte: 

 

 
    ‘           + 

 

 

 

4.2 Tutoriais 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3X1ZOH_Ocs90m9xDoKvnsWuLKu

5e58Z0 

 

 

Ctrl Enter 

Pause 

Break 

F8 

Pause 

Break 

F5 

Pause 

Break 

F9 

Pause 

Break 

F4 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3X1ZOH_Ocs90m9xDoKvnsWuLKu5e58Z0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3X1ZOH_Ocs90m9xDoKvnsWuLKu5e58Z0

