
1. O que é e como funciona o MetaTrader 5?  
 

O MetaTrader 5 é a plataforma de operações mais usada no mundo. 

Nela você consegue montar um layout de operações via gráfico, via 

book, via boletas ou até operar com robôs. Ela é muito usada por 

programadores que desejam programar seus próprios robôs ou por 

aqueles que desejam contratar um robô para operar suas contas.  

A XP disponibiliza duas maneiras de usar o MT5, através de uma 

conta real de produção ou através de uma conta demo de simulação, 

para aqueles que desejam praticar ou então testar estratégias e 

robôs. 

Download e Login: 

 
Para ativar o MetaTrader 5 Simulado, faça o login no portal XP e 

acesse: 

Minha conta >> Ferramentas e serviços >> Assinaturas de 

plataformas e serviços >> METATRADER 5 SIMULADO >> ATIVAR 

Para ativar o MetaTrader 5 Real, faça o login no portal XP e acesse: 

Minha conta >> Ferramentas e serviços >> Assinaturas de 

plataformas e serviços >> METATRADER 5 >> ATIVAR 

Você irá receber um e-mail com login, senha (5 logins e senhas na 

versão Demo) e tutorial para acessar a plataforma. 

Para efetuar o download do MetaTrader 5, faça o login no portal XP 

e siga o caminho: 

Minha conta >> Ferramentas e serviços >> Assinaturas de 

plataformas e serviços >> METATRADER 5 >> Download 

https://www.xpi.com.br/arena-do-investidor/video?id=qYBXFpeIp-
o&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJpO7MtgwQx-rbK2uY#play 
 

2. O MetaTrader 5 possui custo? 
 

A versão simulada (DEMO) e a versão real não possuem custos.  

3. Como alterar o servidor do MetaTrader 5 Real para o do 
MetaTrader 5 Simulado (Demo)? 
 

Para realizar a troca de servidor siga: 

Arquivo >> Login da Conta de Negociação >> Servidor 

https://www.xpi.com.br/arena-do-investidor/video?id=qYBXFpeIp-o&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJpO7MtgwQx-rbK2uY#play
https://www.xpi.com.br/arena-do-investidor/video?id=qYBXFpeIp-o&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJpO7MtgwQx-rbK2uY#play


Para a versão demo digite: demo.mt5.xpi.com.br:443 

Para a versão real digite: mt5.xpi.com.br:443 

 

4. Como verificar se os servidores do MetaTrader 5 estão 
conectados? 
 

Para verificar o status dos servidores siga: 

Arquivo >> Abrir uma Conta >> + adicionar nova corretora... >> digite 

o servidor desejado >> Localizar 

Para a versão demo digite: demo.mt5.xpi.com.br:443 

Para a versão real digite: mt5.xpi.com.br:443 

Verifique a coluna “Ping” dos servidores. Caso ela esteja “N/A” no 

servidor desejado, o seu computador não está conectado. É 

necessário verificar a sua conexão e identificar se o bloqueio está no 

computador específico ou na rede, fazendo testes em outros 

computadores e no mesmo computador em outra rede. 

5. Como realizar o reenvio da senha do MetaTrader 5 (Real 
e Demo)? 
 

Na área logada da página da XP vá em: 

Minha conta >> Ferramentas e serviços >> Assinaturas de 

plataformas e serviços >> METATRADER 5/METATRADER 5 

SIMULADO >> clique na engrenagem (ao lado de desativar) >> 

REENVIO DE SENHA 

 
6. Como editar e alterar os limites do MetaTrader 5? 

 
O MT5 tem um limitador específico, devido ao fato dele não ser 

integrado às outras plataformas da XP. Para alterar o limite entre na 

área logada da página da XP e vá em: 

Minha conta >> Ferramentas e serviços >> Assinaturas de 

plataformas e serviços >> METATRADER 5/METATRADER 5 

SIMULADO >> clique na engrenagem (ao lado de desativar) >> 

EDITAR LIMITES 

 

 



7. Como exibir o Navegador, Observação do Mercado e 
Caixa de Ferramentas? 
 

Para exibir os boxes auxiliares clique em Exibir e selecione a opção 

desejada. 

 

8. Como inserir/remover um ativo? 
 

Inserir: 

Para incluir um ativo no MetaTrader 5, clique no botão “+ click to add” 

em Observação de Mercado e digite o ativo desejado. 

Para incluir um ativo dê um duplo clique sobre o mesmo. 

Remover: 

Para remover um ativo clique com o botão direito sobre o ativo que 

deseja remover e depois em ocultar. A opção ocultar só estará 

disponível se o gráfico do ativo não estiver aberto. 

https://www.xpi.com.br/arena-do-
investidor/video?id=k6VFTOfcL0M&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJ
pO7MtgwQx-rbK2uY#play 
 

9. Como visualizar e configurar o gráfico de um ativo? 

Visualizar: 

Para visualizar o gráfico do ativo desejado, após ter incluído o mesmo 

em Observação do Mercado, clique com o botão direito sobre o ativo 

e clique em “Janela do Gráfico”. 

 
Configurar: 

 

Para configurar o gráfico clique com o botão direito sobre ele e vá em 

“Propriedades...”. Após isso configure como desejar. 

https://www.xpi.com.br/arena-do-

investidor/video?id=DndgHZ2ooj8&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJ

pO7MtgwQx-rbK2uY#play 

 
10. Como incluir uma boleta no gráfico? 

 
No gráfico do MetaTrader 5 é possível incluir uma boleta, a chamada 

“one click trading”.  Ative a função em: 
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Ferramentas >> Opções >> Negociação >> Negociar a Um Clique 

Para abrir a boleta clique com o botão direito no gráfico e clique 

em “Negociação a Um Clique”. A boleta irá abrir no canto 

superior esquedo do gráfico. 

 
11. Como abrir uma boleta ou inserir um stop? 

 
Para abrir uma nova boleta clique em Nova Ordem no centro superior 

da tela e configure a boleta como desejar. 

https://www.xpi.com.br/arena-do-

investidor/video?id=syscGyuCzTo&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJ

pO7MtgwQx-rbK2uY#play 

Stop: 

Para abrir uma boleta stop é necessário mudar o tipo de ordem: 

Buy Stop – Se o mercado passar pelo valor informado na aba Preço, 

sua ordem de compra será enviada para ser executada a preço de 

mercado. Só precisa preencher a aba de Preço e Volume. 

Sell Stop – Se o mercado passar pelo valor informado na aba Preço, 

sua ordem de venda será enviada para ser executada a preço de 

mercado. Só precisa preencher a aba de Preço e Volume. 

Buy Stop Limit – Se o mercado passar pelo valor informado na aba 

Preço, sua ordem de compra será enviada para ser executada ao 

preço da aba Preço Stop Limit. Precisa preencher a aba de Preço, 

Preço Stop Limit e Volume. 

Sell Stop Limit – Se o mercado passar pelo valor informado na aba 

Preço, sua ordem de venda será enviada para ser executada ao 

preço da aba Preço Stop Limit. Precisa preencher a aba de Preço, 

Preço Stop Limit e Volume. 

https://www.xpi.com.br/arena-do-

investidor/video?id=x64yEUs_srs&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJp

O7MtgwQx-rbK2uY#play 
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12. Como visualizar os ativos que você está 
posicionado? 
 

Caixa de Ferramentas >> Negociação 

Os ativos que aparecem dentro dessa aba são os ativos nos quais 

você está posicionado, seja compra ou venda. 

Lembre-se que o MetaTrader não é uma plataforma Multicast, 

portanto ele não enxerga as operações realizadas em outras 

plataformas. Se você fez uma compra no MetaTrader e fez a 

venda por outra plataforma, você permanecerá posicionado 

como “Comprado” no MetaTrader e será necessário solicitar 

que a sua posição seja ajustada na plataforma. 

https://www.xpi.com.br/arena-do-

investidor/video?id=zTfyPzqOnlM&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJp

O7MtgwQx-rbK2uY#play 

 

13. Como incluo uma ordem de Stop Móvel? 
 

O stop móvel, chamado de trailing stop, pode ser incluído quando 

o cliente já possui uma ordem aberta ou uma posição e já possui 

um stop. Com essas ordens definidas, deve clicar sobre a aba 

Negociação na Caixa de Ferramentas e depois clicar com o botão 

direito do mouse sobre a linha do ativo que deseja ativar o trailing 

stop. Depois clique em “Trailing Stop” e em seguida em 

“Personalizar...”. 

Ao definir uma pontuação no trailing stop, você está informado o 

valor em que o stop móvel iniciará. Por exemplo: comprou um ativo 

Bovespa a R$ 10,00, colocou um stop a R$ 9,50 e escolheu 5 

pontos, isso significa que se o ativo sofrer uma variação de R$ 0.05 

o stop móvel será ativado e cada valor que o ativo sofrer de variação 

para cima, seu stop sofrerá a mesma variação. 

Lembrando que caso feche seu MT5, o trailing stop não será 
disparado. 
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14. O que é um indicador? 
 

Os indicadores que aparecem na caixa Navegador da plataforma 

MetaTrader 5 funcionam como estudos. Por default, a plataforma já 

disponibiliza alguns estudos, porém caso não encontre o estudo que 

deseja pode realizar o download na comunidade MQL5. 

https://www.xpi.com.br/arena-do-

investidor/video?id=_rdkZNsYAkM&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zz

JpO7MtgwQx-rbK2uY#play 

 

15. O que é um Expert Advisor (robôs)? 
 

A plataforma MetaTrader 5 possui a funcionalidade de operar 

com algoritmos, os chamados Expert Advisors - EA (robôs). 

Solicitar novos Expert Advisors: 

Para adquirir um robô é necessário entrar em contato com um 

desenvolvedor. 

Ativar Expert Advisors no MetaTrader 5: 

Dentro da plataforma siga o caminho: 

Navegador >> Consultor expert > Advisors >> arraste para o gráfico 

https://www.xpi.com.br/arena-do-

investidor/video?id=MoItyL8un5U&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJ

pO7MtgwQx-rbK2uY#play 

16. Como configurar um alerta? 
 

Dentro da plataforma siga o caminho: 

Ferramentas >> Opções >> Email >> Habilitar notificações por e-

mail >> configure as caixas 

https://www.xpi.com.br/arena-do-investidor/video?id=vOuH-

qw5iLQ&playlist=PL3X1ZOH_Ocs_64zzJpO7MtgwQx-rbK2uY#play 
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17. Manual completo do MetaTrader 5 
 

No link abaixo você encontra o manual completo do MetaTrader 5, 
com todas as informações do FAQ em imagens e detalhes, além de 
muitas outras. 
 
https://www.xpi.com.br/opere-na-

bolsa/plataformas/manuais/245%20-

%20MANUAL%20META%20TRADER_V12.pdf 

https://www.xpi.com.br/opere-na-bolsa/plataformas/manuais/245%20-%20MANUAL%20META%20TRADER_V12.pdf
https://www.xpi.com.br/opere-na-bolsa/plataformas/manuais/245%20-%20MANUAL%20META%20TRADER_V12.pdf
https://www.xpi.com.br/opere-na-bolsa/plataformas/manuais/245%20-%20MANUAL%20META%20TRADER_V12.pdf

