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Introdução 

 
O Tryd é uma solução inovadora desenvolvida com a vasta 

experiência em roteamento de ordens da SolutionTech e a expertise 

da CellBroker em difusão de sinal da BM&FBOVESPA, 

apresentando-se como um sistema preciso e confiável que transmite 

cotações, ofertas e notícias em tempo real. 

Eles disponibilizam diversos recursos para o trader, como gráficos 

para análise técnica e order flow, ferramentas para Day Trade, entre 

outras, tudo integrado em um único ambiente. 

Apostando na velocidade das informações, o Tryd proporciona mais 

rapidez as operações, com alto grau de estabilidade e usabilidade, 

baixa latência e refinado padrão visual. 
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Início 

Como contratar 

 

Para realizar a contratação da Tryd Trader/ Tryd Pro, basta acessar 

o Portal de cliente pelo endereço www.xpi.com.br 

No canto superior esquerdo, clique em minha conta; 

Clique em Assinatura de Plataformas; 

Selecione a plataforma Tryd Trader/ Tryd Pro; 

Clique em Comprar; 

Leia e, caso concorde, aceite os termos do produto;  

Preencha sua assinatura eletrônica; 

Contrate. 

 

 
 

http://www.xpi.com.br/
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Requisitos do computador 

Requisitos mínimos 

Windows Pro XP Service Pack 3 atualizado; 

Java JRE 1.7 (Java Runtime Environment); 

Intel i3 ou compatível; 

2 GB de memória RAM; 

Monitor de 15’’ com resolução de 1366x768; 

Conexão com a internet de 1Mbps; 

Microsoft .NET Framework 3.5 (Para utilizar o DDE e RTD); 

Antivírus atualizado; 

A Máquina não pode ser virtual; 

Não é permitido ter qualquer software ilegal. 

Requisitos recomendáveis 

Windows 7; 

Java JRE 1.7 (Java Runtime Environment); 

Intel i5 ou compatível;  

4 GB de memória RAM; 

Monitor de 21’’ com resolução de 1920x1080; 

Conexão com a internet de 5 Mbps; 

Microsoft .NET Framework 3.5 (Para utilizar o DDE e RTD); 

Antivírus atualizado; 

A máquina não pode ser virtual; 

Não é permitido ter qualquer software ilegal. 
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Como instalar 
 

Após o recebimento do arquivo por e-mail enviado pela Tryd, faça o 

download no link indicado; 

Localize o download no computador e execute o arquivo; 

Ao abrir o arquivo, clique em “próximo” e aguarde a instalação ser 

concluída; 

 

 

 

Leia os termos de condições de uso do serviço e, caso concorde, 

clique em “Eu concordo”; 

Escolha o local de instalação, caso deseje e clique em Próximo; 

Clique em instalar; 
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Aguarde a finalização da instalação, clique em concluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como fazer login 

Após instalado, localize o ícone da plataforma na área de trabalho e 

abra a plataforma; 

Insira o usuário e a senha de cotações que foram enviados por e-

mail pela Tryd; 

Em até 24 horas após o roteamento, o cliente receberá um novo e-

mail com os dados para login de negociação; 

Para utilizar o modo simulação, clique em “simulação” na janela de 

login de negociação e depois em “Solicitar Tryd SIM”. Será gerado 

um login e senha de acesso ao modo de simulação da plataforma. 
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Principais funcionalidades 

Boleta de ordens 

Comprar a mercado – Envia uma ordem de 

compra ao valor de mercado, sendo ela 

executada pelo preço dos melhores vendedores. 

Vender a mercado – Envia uma ordem de venda 

ao valor de mercado, sendo ela executada pelo 

preço dos melhores compradores. 

Compra Bid – Envia uma ordem de compra no 

melhor preço de compra do book de ofertas. 

Venda Ask – Envia uma ordem de venda no 

melhor preço de venda do book de ofertas. 

Stop Offset 

O stop offset é extremamente importante em mercados com 

volatilidade. O offset, será a diferença entre o preço de disparo e o 

preço limite das ordens enviadas via gráfico. Caso o mesmo não 

esteja habilita, ocorre uma grande possibilidade da ordem stop não 

ser executada por indisponibilidade de ofertas da ponta contrária. 
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No índice, cada tick equivale a 5 pontos, já no dólar, cada tick 

equivale a 0,5 ponto. 

Para habilitar o stop offset, pressione as teclas CTRL + F4, selecione 

quantos ticks deseja em “spread padrão” e em seguida clique em Ok. 

 

 

Enviando ordens pelo gráfico (Chart Trading) 

Para enviar ordens pelo gráfico, habilite a função clicando com o 

botão direito do mouse dentro do gráfico selecionando: 

Habilitar Chart Trading; Inserir ordens com clique; Exibir ordens 

executadas; Exibir boleta Day Trade. 
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Para enviar uma ordem de compra, pressione a tecla CTRL do 

teclado e após definir o “preço” que deseja inserir a ordem clique com 

o botão esquerdo do mouse. 

Para enviar uma ordem de venda, pressione a tecla CTRL do teclado 

e após definir o “preço” que deseja inserir a ordem clique com o botão 

esquerdo do mouse. 
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Inserindo indicadores no gráfico 

Para inserir um indicador no gráfico, clique com o botão direto do 

mouse dentro do gráfico, selecione “novo indicador” e depois o 

indicador desejador. Após isso, configure o indicador nos parâmetros 

de utilização individual. 

Caso o indicador desejado não esteja na lista apresentada 

incialmente, clique em pesquisar para buscar o indicador desejado 

na listagem completa de indicadores da plataforma. 
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Inserindo objetos no gráfico 

Para inserir objetos no gráfico, clique com o botão direito do mouse 

dentro do gráfico, selecione “novo objeto” e escolha o objeto 

desejado. Após isso, utilize o objeto diretamente no gráfico. 
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Alterando a periodicidade gráfica 

Para alterar a periodicidade gráfica, clique com o botão direito do 

mouse dentro do gráfico, selecione “definir intervalo” e em seguida a 

periodicidade desejada. 

Uma outra forma de alterar a periodicidade gráfica, é clicar com o 

botão esquerdo do mouse dentro do gráfico e depois digitar a 

periodicidade desejada + “Enter”. 
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Salvando as configurações gráficas 

Para salvar as configurações gráficas, clique com o botão direito do 

mouse dentro do gráfico, selecione “mais” e em seguida “template”. 

Clique em “criar um template deste gráfico”. 
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Digite um nome do novo template e clique em Ok. 
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Inserindo um novo gráfico 

Para inserir um novo gráfico, clique em “gráfico” e depois em novo 

gráfico. Digite o ativo desejado. 
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Fechando o gráfico 

Para fechar um gráfico, clique com o botão direito do mouse dentro 

do gráfico e depois em fechar. 

 

 

Retirando a confirmação de envio de ordens 

Para retirar a confirmação de envio de ordens, que é o padrão inicial 

da plataforma, clique em editar e depois preferências. Dentro do 

menu “preferências”, clique em ordens e depois em boletas. Por fim, 

preencha a opção “não pedir confirmação no envio da ordem” no 

campo confirmações e clique em Ok. 
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Relatório de Performance 

Para visualizar o relatório de performance, clique no menu 

“negociação” e depois em relatório de performance. Será exibido um 

relatório detalhado sobre a performance do operador. 
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Livro Day Trade (DOM) 

O Livro DayTrade é um recurso que visa agilizar o processo de 

compra e venda de ativos em operações DayTrade, possibilitando ao 

usuário realizar tais operações efetuando apenas 1 clique. 

Para abrir um Livro DayTrade, basta clicar no 

botão Negociação presente na barra de ferramentas principal do 

Tryd e selecionar a opçãoLivro DayTrade ou acessar o 

menu Negociação e selecionar a opção Livro DayTrade. 
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Como funciona? 

Existem duas formas de operar utilizando o Livro DayTrade: Pelo 

próprio Livro e pelos botões inferiores. 

 

Através do próprio Livro 

 

Para operar através do próprio Livro, basta clicar em um dos lados 

da coluna preço, na linha do preço desejado. Do lado esquerdo 

aparecerá a seta  e ao clicar enviará uma ordem de compra, e do 

lado direito aparecerá a seta  e ao clicar enviará uma ordem de 

venda. A quantidade da ordem que será enviada terá a quantidade 

digitada no campo Quantidade, abaixo do Livro. 

Após o envio da ordem, caso esta não execute completamente, será 

exibido no Livro um indicador  da ordem no preço enviado. Através 

deste indicador, é possível alterar o preço da ordem. Para isto, basta 

arrastar o indicador para o preço desejado. Obs.: O indicador vai 

sendo preenchido com uma cor mais escura conforme a ordem é 

executada. 

Para cancelar esta ordem através do Livro, basta clicar no 

ícone  que aparece ao lado do indicador de envio, ao levar o cursor 

do mouse. 
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Através dos botões inferiores 

  

O envio de ordens a partir dos botões é feito de acordo com os dados 

do mercado, de modo a tentar garantir a execução da mesma. Isso 

acontece da seguinte forma: 

Ao tentar realizar a compra de um ativo, o Livro DayTrade irá analisar 

o mercado e obter o preço da melhor oferta de venda. 

Com esse preço, um ajuste percentual (configurável) será utilizado 

para aumentar o preço obtido. 

Com o preço ajustado, que será superior à melhor oferta de venda, é 

criada uma ordem limit de compra com a quantidade mínima igual a 

quantidade da própria ordem. 

Essa ordem é enviada e monitorada pelo Livro DayTrade. 

O mesmo acontece no caso da venda, com a diferença do preço 

utilizado para gerar a ordem, que será o da melhor oferta de compra 

e esse será reduzido de acordo com o ajuste percentual. 

Com esse mecanismo de criação de ordem garantimos que: 

Caso não exista contraparte para executar toda a ordem, nada será 

executado. 

Utilizando o preço com ajuste da melhor oferta da contraparte, as 

chances de execução são maiores. 
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Livro de ofertas 

O Livro de Ofertas é onde são exibidas as ofertas de compra e venda 

de um determinado ativo. 

Há duas formas de abrir um Livro de Ofertas, uma delas é clicando 

no menu (ou botão  ) Cotações e selecionando a opção Livro de 

Ofertas ou usando-se a tecla de atalho <Crtl+B>. 

 

 

 

As ofertas só irão aparecer na visão uma vez que seja preenchido o 

código do ativo na parte superior esquerda e seja 

pressionado Enter ou o botão Iniciar  da aba. 
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Outra forma de abrir um Livro de Ofertas é pelo Monitor de Cotações, 

clicando com o botão direito sobre um ativo da lista. 
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A quantidade de visões (abas) de livros de ofertas que o usuário 

poderá abrir no Tryd Trader é de 10 ativos. 

 

 

 

 

Volume por Preço 

Nesta tela é possível visualizar o Volume por Preço de um 

determinado papel. 

Para abrir esta visão, basta acessar o menu (ou botão

 ) Cotações e selecionar a opção Volume por Preço. 
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Para trocar o papel basta digitar o nome do novo ativo em cima da 

visão. Uma caixa será aberta permitindo a digitação. 
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É possível fazer as seguintes configurações pelo menu: 
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*A plataforma Tryd Trader, é classificada como 

unicast, ou seja, ela só visualiza operações realizadas 

pela própria plataforma.* 

 

Contato Tryd 

E-mail suporte@tryd.com.br  

Telefone (21) 2242-0830 

Telegram t.me/TrydBR 

 

Conteúdo educacional  

Manual da plataforma:  

https:  www.tryd.com.br/manual/HTML/index.html?graficos.htm  

Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3X1ZOH_Ocs-

RVegb0Vtk4rGiShvq-FeO 

 

http://www.tryd.com.br/manual/HTML/index.html?graficos.htm

