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1 .  I n t r o d u ç ã o 

Temos como objetivo deste documento fornecer todas as informações 
necessárias aos usuários da instituição para administrar os recursos de sistemas 
disponíveis na BM&F. 
 
O presente manual descreve as funcionalidades do Sistema de Negociação WTr ( 
Web Trading BM&F). Este sistema tem por objetivo permitir aos investidores das 
Instituições a negociação dos Intrumentos autorizados a esta canal de 
negociação e a visualização analítica de seus lançamentos financeiros, de uma 
determinada data ou período.  
 
UTILIZAÇÃO DO MANUAL 
 
O sistema possui interfaces amigáveis para negociação e filtros que permitem o 
acompanhamento financeiro e de posições. 
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Para efeitos didáticos, os itens explicativos serão apresentados em forma de 
símbolos, que se memorizados os seus respectivos significados, a consulta ao 
manual poderá ser feita com mais rapidez. São eles: 
 

 

 

C 
 

Campos gerados automaticamente pelo sistema, permitindo ou não 
alteração; 

 Ï Campos de preenchimento obrigatório; 

 Ð Campos de preenchimento opcional; 

 

I 

Estes campos são previamente cadastrados pelo administrador. Por 
isso, o usuário deverá apenas selecionar um dos itens de uma lista, 

que será apresentada no momento em que o usuário clicar no botão  
que se encontrará no próprio campo;  
 

  
Nas páginas de cadastro e consulta o preenchimento de alguns itens 
implicarão em uma pesquisa ou em um cadastro prévio que se dará 
por meio deste botão; 
 

  Este botão, quando presente, será utilizado para auxiliar o 
preenchimento de campos de datas. Quando acionado, fornecerá ao 
usuário um calendário pelo qual será feita a seleção da data desejada 
e, após a seleção, o campo será automaticamente preenchido com a 
data selecionada; 
 

 
 

A Imagem ao lado indica a exibição de uma tela da aplicação que tem 
um considerável espaço em branco que propositalmente foi omitido no 
exemplo contido neste manual; 
 

 
 

Esta imagem indica a exibição de um caminho que deverá ser seguido 
pelo usuário no menu do sistema para ativar uma determinada tela. 

 
Todas as páginas que compõe o Sistema foram criadas com a intenção de 
facilitar e agilizar o trabalho do usuário. 
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2 .   F u n c i o n a l i d a d e s  

2.1. Home Page 
 

 
https://wtr.bmf.com.br 

 

 
 
2.1.1.Objetivo 
 
Disponibilizar em uma mesma tela as principais informações sobre o mercado. 
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2.1.2.  Funcionalidades 
 
2.1.2.1. Dados do participante 
 
Tem à sua disposição o Nome, login e e-mail cadastrados na BM&F 
 
2.1.2.2. Limites  
 
Mostra o saldo para cada conta do investidor e o saldo total disponível para 
negociação. 
 
2.1.2.3. Links BM&F 
 
Faz referência para o site da BM&F em assuntos correlatos a negociação dos 
Mini-Contratos. 
 
2.1.2.4. Ticker 
 
Mostra as cotações on-line dos instrumentos autorizados ao Investidor pela 
Instituição. Ao selecionar um instrumento no ticker será carregado a tela de 
cotação rápida. 
 
2.1.2.5. Ofertas Pendentes 
 
Mostra ao investidor todas as ofertas pendentes disponíveis para o investidor, 
indepentemente do canal de negociação, que a oferta foi registrada. 
 
2.1.2.6. Portifólio 
 
Mostra ao investidor o portifolio teórico especificado pelo investidor e marcado 
como portifólio padrão. Ao selecionar os botões C ou V será possível enviar uma 
oferta preenchendo a tela de envio de ofertas automaticamente.  
 
2.1.2.7. Pregão 
 
Coloca a disposição do investidor os instrumentos mais negociados no qual o 
investidor tem acesso. Disponibiliza do estado do intrumento no pregão, como  
por exemplo negociação e leilão. 
 
2.1.2.8. Oscilação 
 
Mostra os gráficos intradiários, on-line dos principais índices da BM&F. 
 
2.1.2.9. Indicadores 
 
Mostra os principais índices da BM&F com informações do último negócio 
registrado no GTS. 
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2.2. Cotação Rápida 

 

 
Home Page – menu superior esquerdo – Cotações 
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2.2.1. Objetivo 
 
Fornecer ao investidor uma ferramenta de acompanhamento de mercado de 
acesso rápido e com informações de mercado consolidado. 
 
2.2.2. Funcionalidade 
 
2.2.2.1. Instrumento 
 
Ao digitar um Ï instrumento e confirmar selecionando o botão “OK” será 
apresentada a informação on-line do instrumento requisitado, caso o investidor 
tenha permissão de consulta. 
 
A tela atualiza automaticamente a cada 30 segundos. Caso o investidor queira 
atualizar manualmente basta selecionar o botão de atualizar:  
 
2.2.2.2. Dados de Acompanhamento de Mercado 
 
C Ult.Neg. = Último Negócio 

C Osc. = Oscilação do último negócio com relação o fechamento anterior. 
C Data/Hora = Data / Hora do último negócio 

C Lote Padrão = quantidade mínima de contratos negociáveis. Todas as ofertas 
devem ser colocadas em múltiplos deste valor. 

C Fator de Cotação = Fator para encontrar o valor de cotação para 1 lote 
negociável. 

C Melhores ofertas de Compra e Venda = Disponibiliza a quantidade e o preço 
das melhores ofertas no “BOOK de Ofertas”. 
C Preço Máximo = É o maior preço negociado no dia 

C Preço Mínimo = É o menor preço negociado no dia 

C Abertura = é o valor do primeiro negócio do dia 

C Fechamento Anterior = é o valor do último negócio do pregão anterior 

C Negócios = número total de negócios no dia. 
C Quantidade = Quantidade total de contratos negociados. Representa a soma 
das quantidades negociadas. 

C Oscilação mínima = valor mínimo do instrumento aceito no pregão eletrônico. 

C Oscilação máxima = valor máximo do instrumento aceito no pregão eletrônico. 

C Tendência = Representa a comparação do último negócio do intrumento 
comparado com o penúltimo negócio. Podera fornecer as informações de  igual 

,   alta  ou  baixa . 
C Estado = Disponibiliza do estado do intrumento no pregão, como  por exemplo 
negociação e leilão. 
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C Índice Relativo = a barra indica a cor verde quando estiver em alta e vermelho 
quando estiver em baixa. Os valores dispostos ao lado da barra mostram 
respectivamente o preço mínimo e o preço máximo do valor negociado no dia. A 
seta superior mostra o último negócio e a seta inferior mostra a abertura. Desta 
forma o investidor tem um rápido posicionamento do ultimo negócio com relação 
ao pregão. 

C Ofertas = Representam o “Book de ofertas” do pregão eletrônico, onde são 
mostradas as 10 melhores ofertas de compra e venda indicando a corretora, 
quantidade e preço.  
 
2.2.2.3. Enviar Ordem 
 
Com base nas informações de mercado o investidor deverá definir a quantidade, 
preço e a conta disponível na corretora. 
 
O sistema irá resgatar automaticamente o saldo disponível a negociação antes do 
envio da oferta. 
O investidor deverá escolher a opção de comprar ou vender. 

 

 
 
Nesta tela o investidor tem a sua disposição a data e a hora do registro da oferta 
em pregão eletrônico, contendo o número da ordem no sistema de negociação e 
o histórico completo da oferta até o momento em que é negociada ou cancelada. 
 

O ícone , indica a “Copiar Oferta”. Significa que ao selecionar esta opção a 
tela de envio de ofertas será preenchida com os mesmos dados da oferta 
colocada. Esta tela é recarregada automaticamente a cada 10 segundos.  
 
Ao selecionar o úmero da ordem, será exibida a tela de Detalhe da Oferta. 
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2.3. Conta Corrente  

 

 
Menu BM&F – Conta Corrente 

 
Cabeçalho Geral: 
 

 
 
Em todas as páginas teremos as informações: 
 
I Conta = Contas disponíveis para o usuário na Instituição. CC indica conta 
corrente e CI conta de investimento. 

C Data = Data + Hora do carregamento da tela 

C Titular = Investidor autenticado no sistema WTr. 
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2.3.1. Saldo em Conta Corrente 
 

 
Menu BM&F – Conta Corrente / Saldo em Conta Corrente 

 
A conta do investidor é separada em 2 partes  Conta para Negociação e 
Gerenciamento de Risco. 
 

 
 
2.3.1.1. Objetivo 
 
Disponibilizar de forma resumida o saldo do investidor com seus principais 
elementos.  
 
“CONTA NEGOCIAÇÃO” 
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(A) – Saldo em D-1 = Mostra o saldo da conta do investidor no dia anterior. 
(B)  - Lançamentos em D+0 =  Significa o saldo da conta corrente do investidor 

após  efetivar os lançamentos: 
• Ajuste: Normal , de Posição  e  Day Trade 
• Taxa MC: Normal e Day trade 
• Corretagem: Normal e Day Trade 
• Emolumentos: Normal e Day Trade 

 
(C) – Bloqueios de Risco: Margem, Liquidação Futura e Outros. Bloqueio outros 

representa o percenual da margem inicial apropriada pelo risco, bloqueada 
para o saque. Este bloqueio não é levado em consideração para o saldo 
disponível para negociação.  

(D) – Saldo disponível para saque, representa o valor disponível para saque, que 
não está bloqueado para garantir operações, não leva em consideração os 
créditos provisórios e exposição corrente credor originados de Marcação a 
Mercado. 

 
“GERENCIAMENTO DE RISCO” 
 

 
 
(A) – Saldo Ajustado = é o saldo da conta do investidor, leva em consideração 

todos os lançamentos, inclusive os provisórios e exposição corrente credora. 
(B) – Margem inicial = é o marco inicial para o limite mínimo que uma conta 

deve possuir para negociar os mini contratos na BM&F.  
(C)  - Margem de manutenção  = é o valor limite que a BM&F permite a 

negociação,  a partir deste limite, o investidor não poderá abrir novas 
posições que comprometam o seu limite, será permitido a colocação de 
ofertas que diminuam a exposição do investidor. Atingindo este limite o  
investidor deverá efetuar o depósito no valor indicado como recompoição. 

(D)  - Valor de Recomposição = Quando exibido, indica o valor mínimo a ser 
depositado pelo investidor para que possa zerar a exposição corrente. 
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2.3.2. Resumo Financeiro 
 

 
Menu BM&F – Conta Corrente / Resumo Financeiro 

 

 
 

 
2.3.2.1. Objetivo 
 
Demonstrar Graficamente a posição financeira do investidor com relação ao  risco 
e alocação do lançamento na conta do investidor. 
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2.3.2.2. Funcionalidade 
 

 
Saldo da Conta Margem 
 

• Saldo da conta Margem = é o saldo da conta margem sem levar em 
consideração os lançamentos provisórios. 

• Bloqueios  = Bloqueio por margem + Liquidação futura ou exposição 
corrente + Bloqueios outros 

 
Gerenciamento de Risco 
 
 

Mostra em reais a ocupação da conta “NEGOCIAÇÃO” do investidor. 
 
Importante: 
 
Quando o saldo livre for igual a zero, aparecerá na coluna de saldo livre o valor para 
recomposição da margem inicial. 
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Neste segmento, o 
investidor poderá conferir 
a distribuição dos 
lançamentos em sua 
conta corrente 
“Negociação”. 
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2.3.3. Lançamentos Financeiros 
 

 
Menu BM&F – Conta Corrente / Lançamentos Financeiros 
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2.3.3.1 – Objetivo 
 
Fornecer ao Investidor a listagem dos lançamentos financeiros em suas contas. 
 
2.3.3.2. Funcionalidade 
 
Pesquisa. 
 

 

I Por conta habilitada na 
corretora 

 
 

 

I Por período 
 
De hoje até 90 dias corridos 
 
 

 

 
 
 
 
Os lançamentos estão ordenados por data de efetivação do lançamento. 
 
A tela demonstra o saldo dia a dia do investidor com todos os lançamentos de 
liquidação, depósitos e retiradas, mostrando no item SALDO DOS LANÇAMENTOS 
o saldo final do tipo de conta selecionado. 
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2.3.4.  Demonstrativo Financeiro 
 

 
Menu BM&F / Conta Corrente / Demonstrativo Financeiro 

 
 

 
 
2.3.4.1 -  Objetivo 
 
 Demonstrar separadamente da nota de correagem referentes aos 
contratos negociados no WTr. 
 
2.3.4.2 – Funcionalidade 
 
 Nos detalhes serão informados o nome da corretora, nome do Investidor, 
conta do investidor na corretora e data do movimento. 
 
 No resumo por tipo de lançamento mostramos a somatória de todos os 
ajustes. Ao selecionar o tipo de lançamento, é mostrado como destaque nas 
abas que demonstram o detalhamento dos lançamentos agrupados por 
instrumento negociado. 
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2.4.Posições 
 
2.4.1. Controle de Posições 
 

 
Menu BM&F / Posições / Controle de Posições 

 
 

 
 
2.4.1.1.Objetivo 
 
Demonstrar ao investidor historicamente as suas posições agrupadas por 
instrumentos.  
 
2.4.1.2. Funcionalidades 
 

• POSIÇÃO ANTERIOR = mostra a posição do investidor com relação ao 
pregão anterior a data de efetivação. 

• NEGOCIAÇÃO NORMAL = Mostra a posição comprada (C) ou vendida (V) 
do instrumento selecionado 

• NEGOCIAÇÃO DAY TRADE = Mostra a quantidade de lotes negociados em 
day-trade.  
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• POSIÇÃO ATUAL = É a posição anterior somada a negociação normal. 
  
Ao selecionar o link que contém o indicador , o investidor terá a representação 
gráfica histórica da evolução da sua posição no instrumento selecionado. 
 

 
 
Em verde encontram-se as negociações normais que podem ser de compra ou 
venda, e as de day-trade. 
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2.5. Negociações 

 
2.5.1. Enviar Ordens 
 

 
Menu BM&F / Negociações / Enviar Ordens 

 

 
 
2.5.1.1. Objetivo 
 
Disponibilizar a investidor interface para envio de ofertas de compra e venda. 
 
2.5.1.2. Funcionamento 
 
A tela de envio de ofertas permite que o investidor tenha todas as principais 
informações sobre a sua conta na Instituição e as principais informações sobre o 
instrumento negociado.  
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Ï Pesquisa = Ao digitar o código de negociação do investidor, o sistema irá 
trazer as informações de Mercadoria, mercado e Vencimento. Preenchendo os 
dados de ultimo negócio, melhor oferta de compra e venda,  oscilação máxima e  
minima, lote padrão, fator de cotação e variação mínima de preço. 
 
I Conta = Traz as contas que o investidor possuir na Instituição. Ao selecionar a 
conta desejada, o sistema trará a quantidade máxima permitida por oferta (Qtde 
Máx. por Oferta) o saldo em reais disponível a negociação e as informações de 
risco representadas pela barra progressiva.  
 
Ï Quantidade = valor especificado pelo Investidor limitado pelo campo Qtde 
Máx. por Oferta. 
 
Ï Preço = Preço limite especificado pelo Investidor. Todas as ordens colocadas 
pelo investidor são do tipo LIMITADA. 
 
Ï Ao selecionar o botão comprar ou vender, o investidor passará para a tela de 
confirmação de oferta. 
 
Disponibilizamos as informações: 
 

• Quantidade máxima por oferta: é a quantidade máxima que o investidor 
pode enviar para um determinado instrumento. Informação esa estipulada 
pela corretora e limitada pela BM&F. 

• Saldo disponível para negociação = valor calculado em função da situação 
do investidor. 

• Bloqueio por margem  = mostra os valores bloqueados pelo risco. 
• Recomposição = estará disponivel o valor para recomposição assim que o 

investidor aingir a margem de manutenção. 
• Ao selecionar o item Livro de ofertas o sistema mostra as dez melhores 

oferas de compra e venda ordenadas por preço. 
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Ao selecionar a quantidade ou o preço do book de ofertas será preenchida 
automaticamente a tela de envio de ofertas. 
Selecionando a quantidade na posição 1, será preenchida a oferta com 
quantidade  = 10 e preço  = 62,00. Ao selecionar a quantidade na posição 2 será 
preenchida a oferta com quantidade  = 100 e preço = 62,00. 
Selecionando o preço na posição 1 ou 2, sera preenchida a respeciva quantidade 
e preço, sem efetivar a somatória. 
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Nesta tela o investidor pode confirmar o envio da oferta selecionando o botão 

confirmar . 
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Nesta tela o Investidor tem a sua disposição às informações: 
 

• Nº Da Ordem = número da oferta no sistema de negociação. 
• Data da emissão = data de colocação da oferta. 
• Número da conta = código do investidor na corretora 
• C/V = Compra ou Venda 
• Instrumento = Mercado, mercadoria e Vencimento negociado. 
• Validade = Validade da oferta. O sistema aceita ofertas apenas com 

validade para o mesmo dia. 
• Quantidade = quantidade de papeis especificados pelo investidor. 
• Preço= É o preço especificado pelo Investidor. 
• Histórico de Status = Mostra ao Investidor todos os eventos ocorridos no 

processo de envio de ofertas. 
 

O ícone , indica a “Copiar Oferta”. Sigifica que ao selecionar esta opção a tela 
de envio de ofertas será preenchida com os mesmos dados da oferta colocada. 
Esta tela é recarregada automaticamente a cada 10 segundos. 
 
Ao selecionar o número da ordem, será exibida a tela de Detalhe da Oferta. 
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2.5.1.3. Envio de ofertas por cotação Rápida 
 

 
 
O Objetivo desta tela e permitir o envio de oferta rápido. 
 
O Investidor poderá especificar a quantidade, preço e a conta na Instituição e o 
sistema trará o saldo disponível para negociação. 
 
Ao selecionar o botão comprar ou vender será submetido para a tela de 
confirmação de ofertas. 
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• Ao selecionar no book de ofertas a quantidade será preenchida a 

somatória das quantidades conforme a posição selecionada e preço da 
melhor oferta. 

• Ao selecionar o preço será preenchido  os campos quantidade e preço 
conforme a posição no book de oferas selecionado.  

 
Ao selecionar o botão comprar ou vender a oferta é submetida para o pregão 
eletrônico, e exibe a tela de status da ordem. 
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2.5.1.4. Envio de ofertas utilizando o menu principal. 
 

  
 
No menu superior ao selecionar a opção  e tivermos o campo de cotação 

preenchido, será preenchido a tela de envio de ofertas conforme a tela de 
exemplo abaixo relacionada. 
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2.5.2. Reespecificar Ordens 
 

 
Menu BM&F / Negociações / Ofertas Pendentes 

 

 
 
2.5.2.1. Objetivo 
 
Permitir a reespecificação e cancelamento de uma oferta já colocada em pregão.  
 
2.5.2.1. Funcionalidade 
 
Nesta tela o investidor pode acompanhar as ofertas que estão pendentes e/ou 
parcialmente negociadas observando o campo QTD Negociada e Preço negociado. 
 

Ao escolher uma oferta e selecionar o botão editar , o investidor obterá 
acesso a tela para reespecificar a oferta. 
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Nesta tela o investidor pode editar a quantidade e ou preço. Ao selecionar o 

botão confirmar  a oferta será enviada a pregão novamente.  
 
Notas:  
 
1) Para cada oferta modificada são refeitas as validações de limites e análise de 
risco. 
2) Modificações de preço e aumento de quantidade alteram a posição da oferta 
no book de ofertas. 
3) Caso a opção do investidor for a de alterar a quantidade, a oferta no livro de 
ofertas não mudará de posicionamento. 
4) Caso a opção do investidor for a de alterar o preço, a oferta no livro de ofertas 
mudará de posicionamento. 
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2.5.3. Ordens pendentes 
 

 
Menu BM&F / Negociações / Ofertas Pendentes 

 

 
 
 
2.5.3.1. Objetivo 
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Disponibilizar ao investidor todas as ofertas pendentes independentemente do 
canal em que foram disponibilizados, Real Time com o sistema de negociação 
eletrônico. 
 
2.5.3.2. Funcionamento 
 
Exibe todas as ofertas pendentes e com negociação parcial. 
 

Nº Ordem = Número da oferta no sistema eletrônico de negociação 
• Emissão = Data do registro da oferta. 
• Tipo = Compra ou Venda 
• Validade = A BM&F aceita apenas ofertas com validade para o mesmo dia. 
• Quantidade Solicitada = Quantidade especificada pelo Investidor. 
• Quantidade Negociada = Quantidade negociada em pregão eletrônico. 
• Preço limite = Preço limite especificado pelo investidor.  
• Preço negociado = É o valor negociado no pregão. Caso seja uma oferta 

de compra, poderá negociar a um valor menor, caso seja uma oferta de 
venda, pode negociar a um preço maior. 

• Canal = Canal pelo qual a oferta foi submetida. 
 

O ícone , indica a “Copiar Oferta”. Sigifica que ao selecionar esta opção a tela 
de envio de ofertas será preenchida com os mesmos dados da oferta colocada. 
Esta tela é recarregada automaticamente a cada 10 segundos. 

 
 
CANCELAMENTO DE OFERTAS 
 
Para o Cancelamento de ofertas, o investidor deve selecionar as ofertas que 
deseja cancelar, digitar a senha de acesso e selecionar o botão “Cancelar Ordem” 

. 
 
A Oferta permanece na lista de negociação pendente enquanto não for 
totalmente negociada ou cancelada.  
 
A oferta é parcialmente cancelada quando parte já foi negociada, e totalmente 
cancelada quando não houve nenhum negócio em pregão.  
 
Ao selecionar o código da oferta, mostra a tela de detalhe da oferta. 
 
NOTA: 
 
1) Todas as ofertas não executadas srão canceladas automaticamente pela 

BM&F no encerramento do pregão. 
2) Caberá ao investidor recoloca-las no inicio do próximo pregão. 
 

Excluído: ¶
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Em Identificação da ordem temos: 
 

C Data = Data da negociação 

C Número = Identificador na oferta / negócio no sistema eletrônico. 
 
Em Informações do Instrumento temos: 
 
C Instrumento = Código de negociação do Instrumento 

C Vencimento = Vencimento do instrumento 

C Mercadoria = Indica a mercadoria do instrumento negociado 

C Mercado = Indica o Mercado do Instrumento negociado. 
 
Em Informações da Ordem temos: 
 
C Operação = compra ou venda 

C Validade = somente no dia 

C Quantidade = quantidade total especificada pelo investidor 
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C Preço Limite = Preço especificado pelo Investidor. 

C Origem = canal de origem da oferta 

C Conta destino = Código fantasia da conta do investidor que colocou a oferta. 
 
Em Informações da Oferta temos: 
 
C Numero da Oferta no pregão 

C Preço médio de EXECUÇÃO = fornecido pelo sistema eletrônico de negociação 

C Quantidade Executada = quantidade executada deve ser menor ou igual à 
quantidade limite.  

C Quantidade Executada Cancelada = quando houver um cancelamento parcial 
da oferta. 
C Número de Execuções  = total das parciais fechadas. 

C Número de Execuções canceladas = quando houver cancelamento parcial. 

C Quantidade restante = é sempre menor ou igual a quantidade total 
especificada na oferta 
C Último status da ordem = Descrição do status da oferta. 
 
Em Histórico da ordem: 
 

 
 

C Instante = data e hora dos eventos ocorridos na oferta. 

C Código = código do status da oferta 

C Descrição = Descrição do status.  
 
Lista de Execuções: 
 
Mostra as parciais e a contraparte do negócio efetuado.  
 

C Instante da execução = Data e Hora do evento. 

C Número do negócio = Seqüencial interno do sistema de negociação para o 
fechamento das ofertas parciais. 

C Qtde. Negociada  = Quantidade negociada com a contraparte. 

C Preço Negociado = Preço negociado com a Contraparte. 
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C Contraparte = Código da corretora contraparte. 
 

O ícone , indica a “Copiar Oferta”. Sigifica que ao selecionar esta opção a tela 
de envio de ofertas será preenchida com os mesmos dados da oferta colocada.  
 
2.5.4. Negócios do Dia 
 

 
Menu BM&F / Negociações / Negócios do Dia 

 
 

 
 

 
 
2.5.4.1. Objetivo 
 
Disponibilizar ao Investidor todos os negócios executados do dia e posição 
anterior, objetivando mostrar a posição instantânea do investidor. 
 
2.5.4.2. Funcionamento 
 
Pagina para consulta. Mostra as informações agrupadas por instrumento. 
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Podemos observar neste detalhe a posição de compra ou venda do invesidor com 
relação as negociações no dia anterior. 
Ao selecionar na hora do negócio o investidor terá acesso ao detalhe da oferta. 
 

 
 
Ao selecionar a Hora, será redirecionado para a tela de detalhe da oferta. 
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2.5.5. Histórico de Ordens 
 

 
Menu BM&F / Negociações / Histórico de Ordens 

 

 
 
2.5.5.1. Objetivo 
 
Fornecer ao investidor o histórico das ofertas que foram registradas pelo 
Investidor, independente do canal de negociação utilizado. 
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2.5.5.2. Funcionamento 
 
Filtro de pesquisa: 
 

 
 
I Conta = Traz as contas habilitadas para um investidor. 
Ð Instrumento = Pesquisa por um instrumento específico. 
I Origem = Permite a pesquisa em todos os canais habili tada a negociação do 
investidor.  
Origem do tipo Web significa todas as ofertas colocadas pelo investidor 
Origem do tipo mesa, significa todas as ofertas colocadas pela corretora. 

 Intervalo de datas = Data inicial e data final, limitada há 120 dias. 
I Tipo de ordem = Selecionar Compra, Venda ou ambas. 
I Status = Segmentar a pesquisa na por totalmente Executada ou todos o 
demais status das ofertas. 
 

 
 
I Nº da ordem = É o número dado para cada oferta 
I Emissão = Data de processamento da oferta pelo sistema de negociação 
eletrônico. 
I Tipo = Compra / Venda 
I Instrumento = Mercado + Mercadoria + vencimento 
Validade = Validade da oferta. Atualmente o sistema suporta apenas ofertas para 
o mesmo dia do pregão.  
I Quantidade Solicitada = Quantidade solicitada originalmente no ato do envio 
da oferta. 
I Quantidade Negociada = Quantidade total negociada, somando-se todas as 
parciais. Será sempre um valor menor ou igual a quantidade Solicitada. 
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I Preço Solicitado = Todas as ofertas no sistema são postadas com o preço 
limitado. 
I Preço Negociado = Se for uma oferta de compra, o preço poderá ser menor ou 
igual ao Preço solicitado. Se for uma oferta de venda, deverá ser um preço maior 
ou igual ao valor solicitado. 
I Status = Indica a evolução da oferta no sistema Wtr. 
 

 RS  REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE OFERTA 

 OA  OFERTA ACEITA 

 PE  EXECUTADA PARCIAL 

 ET  EXECUTADA TOTAL 

CC  CANCELADA PELO CONTROLE 

OR  ORDEM RECUSADA 

 
I Canal = AD (Administrativo usado pela rotina de MTM – Mark to Market para 
cancelamento de ofertas), IN (Ordens registradas pela corretora), SE (SPI ordens 
registradas pela BM&F), SM (WEB ordens registradas pelo investidor), SP 
(Semiprofissional ordens especificadas pelo investidor), TB (Terminal Bolsa 
ordens enviadas pela BM&F), TC (Terminal Corretor ordens enviadas pela 
Instituição através do BTS). 
 
2.5.6. Contingência 
 
2.5.6.1. Funcionamento 
 
Em caso de falha na negociação, o investidor deverá entrar em contato com a 
mesa de operações da Instituição escolhida. Ela terá as ferramentas adequadas 
para completar a negociação desejada pelo investidor. 
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2.6. Acompanhamento de Mercado 

 
2.6.1.Portfólio 
 

 
Acompanhamento de Mercado / Portfólio 

 

 
 
2.6.1.1. Objetivo 
 
Fornecer uma interface para o investidor cadastrar os instrumentos que deseja 
acompanhar durante o período do pregão.  
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2.6.1.2. Funcionalidade de criação de portfólio 
 

 
 

Para criar um novo portfólio, selecione o botão adicionar.  
 
Passos: 
 
1. Ï Escolher o nome do portfólio. 
 
2. I Na seleção dos instrumentos existem 2 opções: 
 
+ Criar um portfólio teórico: escolher a opção “DESEJO SELECIONAR OS 
INSTRUMENTOS MANUALMENTE”  
 
+ Criar um portfólio com base em uma carteira existente: escolher a opção 
“DESEJO ADICIONAR TODOS OS INSTRUMENTOS DE UMA CONTA ESPECÍFICA” 
 
3. I Selecionar as colunas que deseja exibir. 

4. Selecionar o botão gravar.  
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Importante.  
 
Ao selecionar a opção “Padrão”, significa que será o primeiro portfólio a ser 
carregado. 
 

 
 
Todo o processo de seleção de instrumentos ou colunas disponíveis funciona com 
o mesmo mecanismo de seleção. 
 
Ï Digitar o instrumento ou por uma palavra chave no campo Buscar Cód. 
Neg/Palavra-chave. 
 

  
 
Para a múltipla seleção selecione o botão “Ctrl” no seu teclado e escolha os 
instrumentos desejados. Ao selecionar os instrumentos, sairão da lista de 
instrumentos disponíveis e passarão para a lista de instrumentos selecionados. 
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Para escolher a ordem em que aparecerá o instrumento na tela, o investidor  

deverá utilizar os botões:  e . 
 

 
 
 
Para escolher como portifolio a posição que o investidor possue selecionar a 
opção “DESEJO ADICIONAR TODOS OS INSTRUMENTOS DE UMA CONTA 
ESPECÍFICA” 
 

 
 
Para escolher as colunas com as informações de mercado que deverá estar 
visível no portifólio selecionar na lista de colunas disponíveis. 
 

 
 
 
 



Versão 

 

Manual do Investidor 
WebTrading BM&F - WTr 1.2 

    
Capítulo 

   
2 - Funcionalidades    
 

 

WTr – Negociação  Página 45 de 45 
 

Ao selecionar o botão gravar  será exibido o botão remover 

 que deverá es utilizado para remover permanentemente o 
portifólio. 
 

Selecionar o botão voltar  para ir a tela principal. 
 
2.6.1.3. tela de pesquisa de instrumentos em todo o site 
 

  Em qualquer tela que o ícone  estiver disponível, o investidor terá a 
sua disposição a tela de pesquisa: 
 

 
 

• Ao selecionar o botao “LOCALIZAR” sem o preenchimento de instrumento, 
estará sendo mostrado todos os instrumentos liberados para o investidor. 

• No campo instrumento se for preenchido WIN ou WBG trará  
respectivamente os vencimentos dos instrumentos pesquisados. 

• Se for selecionado apenas o ano, o resultado da pesquisa será todos os 
instrumentos autrizados do ano selecionado.  

• Se for selecionado apenas o mes, o resulado será todos os instrumentos 
autorizados para o mês, em todos os anos.  

• A pesquisa pode ser feita conjugada: instrumento + Mês + Ano. 
 


