


Introdução

A plataforma e.PLUS WEB, GRATUITA, 
chegou para revolucionar. Por ser uma 
plataforma WEB, é leve e fácil de usar. 
Perfeita para investidores, traders e scalpers 
que buscam alta performance, é muito mais 
que um Home Broker. Nela você encontra 
as melhores funcionalidades, gráficos 
avançados e uma série de ferramentas 
de negociação.

Um Home Broker completo com Chart 
Trading, superDOM, indicadores e boleta 
Day Trade, por exemplo.
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Condições para acesso
Diferente das plataformas de terceiros, para efetuar o acesso não é necessário ter o perfil 

Agressivo. Caso você seja de perfil Conservador, conseguirá comprar Renda Fixa pelo Home 

Broker e. PLUS WEB. Caso seja moderado, poderá fazer o mesmo do conversador, além de 

comprar ações também! E Agressivo, você pode fazer todas essas operações anteriores, 

além de operar no mercado de derivativos, como de opções, à termo e até o mercado BMF.

Como acessar
Acesse nosso site www.cmcapital.com.br, clique em Login, coloque seus dados e a senha 

e depois clique em e.PLUS Web no menu em azul ao lado esquerdo.

Pronto! Nestes dois 

caminhos você conseguirá 

acessar o Home Broker 

e.PLUS WEB!
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Funcionalidades

Como dito na introdução, o nosso Home Broker tem diversas funções! Aqui, vou explicar 

cada uma delas. 

O Menu Principal do e. PLUS WEB está no seu cabeçalho, lá você encontrará tudo que 

precisa para diversas operações em Renda Fixa, Ações e até ver o seu financeiro, sua 

custódia e até fazer pedido de resgate!

Vamos começar com Relatórios:

Em Relatórios > Extrato de Conta Corrente, temos todo o nosso financeiro detalhado, que 

consegue puxar até 2 meses anteriores. Você pode selecionar o período desejado, clicar em 

“Avançar”, e ele te dará todos os lançamentos a crédito, débito, saldo inicial e saldo final. 

Em “Minha Conta”, temos várias opções, que são: Relatórios, Consultas, Área de 

Trabalho, Favoritos, Movimentação, Outros e Ajuda.
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Agora em Relatórios > Nota de Corretagem, você conseguirá todas as suas notas de 

corretagem desde o começo, separados por segmento. Ou seja, você seleciona se suas 

notas são do segmento BMF ou Bovespa e define a data que deseja.

Em Relatórios > Custódia, é onde você verá toda sua custódia, tanto em BMF quanto 

Bovespa. Tanto operações de Swing Trade ou Day Trade. Além, de obviamente operações 

à termo, opções, etc.

Em Relatórios > Financeiro, é o lugar onde você verá todo o seu lançamento financeiro 

consolidado, além de limite financeiro alocado, compras e vendas executadas. Então também 

é um financeiro, porém diferente do extrato. Assim que você abrir o Financeiro, a tela será 

mais ou menos assim:
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Relatórios > Extrato Tesouro Direto, caso você tenha Tesouro Direto na sua conta, quando 

abrir aparecerá todo o extrato do seu Tesouro. De rentabilidade, se tem títulos bloqueados 

em garantia, saldo líquido (pós IR na fonte), valor bruto, etc.

Em Movimentação > Pedido de Retiradas, você irá fazer os seus pedidos de retiradas, 

lá estarão os bancos cadastrados, e você pode selecionar retirada total ou parcial. Basta 

colocar sua Assinatura Digital e clicar em “Enviar”.

Agora, vamos para Movimentação. Que é onde você pode consultar retiradas de dias 

anteriores, por exemplo. 

É em Movimentação > Consulta de Retiradas 

Para qual banco foi, o valor, se foi total ou parcial, a data e exatamente a hora. 
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Dentro de Minha Conta > Consultas, temos algumas outras opções.

Em Consultas > Financeiro Bovespa, aparece o seu saldo até D+2 (ou seja, o dinheiro que 

você poderia usar para operar no mercado Bovespa.

Em Consultas > Custódia, é exatamente a mesma coisa que a Custódia abordada há pouco. 

Dará na mesma tela que você verá sua posição em BMF ou Bovespa.

Em Consultas > Resumo de Ordens, você pode ver todas as suas ordens e posição em 

Bovespa e BMF. Assim como preço médio, volume financeiro das posições, quantidade 

executada de compra e venda e o papel.

Em Consultas > Títulos Públicos Disponíveis, você vê todos os títulos públicos disponíveis 

para aplicação, além de seu indexador, vencimento, taxa e o preço unitário. Lembrando que 

a aplicação não é nesta tela.

Em Consultas > Limite BMF, você seleciona o papel para ver o limite de compra e venda 

naquele momento. Além do máximo que você pode abrir para compra e para venda. Por 

exemplo, selecionei aqui WINQ19.
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Em Minha Conta > Outros, você pode fazer alteração de dados e dar aceite aos 

termos do site.

Em Outros > Alterar Dados, você altera sua senha, assinatura digital e valida com a 

resposta chave e CPF ou CNPJ.
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Em Outros > Aceite Tesouro Direto, é o termo do Tesouro Direto, que caso você não 

tenha dado o aceite ainda, bastava confirmar com sua assinatura digital.

Em Outros > Aceite Day Trade, é o termo que diz que está ciente e concorda com a 

utilização da boleta Day Trade, confirmando também com a assinatura digital.
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Agora dentro de “Cotação”, também 

temos diversas opções. Vamos começar 

entrando em Cotação > Livro de Ofertas:

Este é o livro de ofertas do nosso 

HomeBroker, o qual você vê todas as 

ofertas dentro de um determinado papel. 

Vendo o preço, quantidade, a corretora e 

seu respectivo número. Você pode abrir 

várias janelas desta para  ver diversos ativos.

Em Cotação > Melhores ofertas, aparece 

este livro também:

Basicamente, é um livro de ofertas porém agrupado. Tem o mesmo funcionamento do 

livro de ofertas aberto anteriormente.
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Em Cotação > Lista de Negócios, você vê os negógios fechados separados até 

por segundo: 

Aparece a corretora compradora e vendedora, numero delas, quantidade, preço e a hora. É 

basicamente um Times & Trades.

Em Cotação > Cotação Rápida, vemos as informações do livro de forma mais 

agrupada ainda: 
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Temos a informação do primeiro preço da lista de ofertas de compra e venda, a quantidade 

nesta primeira ordem e além de mínimo, máximo, fechamento e abertura. Inclusive aparece 

a data de vencimento deste contrato, no caso do WDO, ele irá vencer em 02/09/2019.

Em Cotação > Ranking de Corretoras, conseguimos ver o volume operado de determinado 

papel por corretora: 

Na aba de Negociação, é onde você pode abrir a boleta, conferir suas ordens e sua custódia. 

Esta aba provavelmente seja a mais utilizada pelos investidores, já que é a mais operacional 

do Home Broker. 

Além da quantidade de negócios e quantidade de contratos.

Em Cotação > Destaques, você consegue ver os maiores volumes, maiores altas, maiores 

baixas e mais negociadas: 
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Em Negociação > Comprar/Vender, abrirá a boleta de compra ou venda, que você 

definirá ativo, preço e quantidade. 

Válida p/ hoje (DIA) – Limitada, é uma ordem que você define com um preço limite que 

será válida para o dia. Ou seja, a ordem não executará acima do preço limite definido por 

você e será válida até o final do mercado, portanto, caso não atinja o seu preço limite ela 

será cancelada no fechamento de mercado.

Válida p/ hoje (DIA) – Mercado, é uma ordem com as mesmas características da acima 

Limitada, porém, ela é uma ordem para o dia executada a mercado. Então, ela executará 

com o primeiro preço na fila do book de compra ou de venda.

Stop de bolsa p/ hoje – Limitada, é uma ordem tipo Stop válida para o dia. Portanto, da 

mesma forma que as anteriores, caso não atinja seu preço de disparo e preço limitado, será 

cancelado no fechamento do mercado.

Dentro desta boleta, há mais 5 abas no cabeçalho. 

Vamos começar por Ordem:

Em TIPO, existem três delas: 
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Em PAPEL, é simples, basta colocar o papel que você quer comprar ou vender. 

Em QUANTIDADE também, respeitando o lote padrão do papel.

Em PREÇO, basta definir o preço limite, ou no caso de ordem Stop, há também o preço 
de disparo de seu Stop.

Em QTD. APARENTE, é a quantidade a ser exibida pelo mercado. Então você pode colocar 
para o mercado que está comprando X, quando na verdade estará comprando X-100.

Preenchida toda a boleta corretamente, basta colocar sua assinatura digital e clicar em 
comprar ou vender. 

Agora, vamos para a aba STOP:

Em VALIDADE, diferente da aba ORDEM você pode definir uma data até quando este Stop 

ficará ativo. Podendo o colocar por exemplo, até daqui 2 semanas ou até a data que quiser.

No PREÇO DE DISPARO, tanto no Loss quanto no Gain é simplesmente o preço que irá 

disparar o seu Stop. Assim como em PREÇO LIMITE, será o seu preço como ordem limitada

. 

Em QUANTIDADE, defina a quantidade que quer comprar ou vender.

 

Essa boleta tem outra característica, que o botão SIMULTÂNEO. 
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Caso você queira disparar um Stop de Gain e de Loss ao mesmo tempo, basta deixar ele 
tickado, que ficará com este botão verde. Caso deseje definir apenas um Gain ou apenas 
um Loss, clique no botão verde que você conseguirá definir apenas um para disparo.

Na aba STOP MÓVEL, você define um Stop que consiste em alterá-lo devido a uma 
oscilação de mercado. Em outras palavras, seria um caso de sempre aumentar seu Stop 
Loss, maximizando seus lucros, de forma automática.

Um exemplo prático: você definiria um preço de disparo e o preço limite, assim como o 
início da função móvel e o valor do ajuste. Se o preço da ação cair até o preço de disparo, 
ela será vendida pelo preço limite. Por outro lado, se o preço alcançar o estipulado para 
acionar a função móvel, o Stop Móvel será acionado e haverá um reajuste do preço disparo 
e do valor mínimo.

Sendo todos os tópicos dentro da boleta, com a mesma definição de preço limite, preço 
de disparo, quantidade, etc.

Na aba AGENDADA, é uma ordem que você poderá agendar para uma data definida ou 
até indefinida. 

Dentro dela, há algumas opções também de TIPO DE ORDEM:
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Válida p/ hoje (DIA) – Limitada, é uma ordem que você define com um preço limite 
que será válida para o dia. Ou seja, a ordem não executará acima do preço limite definido 
por você e será válida até o final do mercado, portanto, caso não atinja o seu preço limite 
ela será cancelada no fechamento de mercado.

Válida até a data (DES) – Limitada, você pode definir um preço limitado, além disso 
sua ordem irá respeitar “até a data” que você vai definir no calendário ao lado. Ela ficará 
ativa até a data definida e caso não atinja o seu preço, será cancelada no fechamento 
do mercado da data em questão.

Válida até cancelar (VAC) – Limitada, uma ordem com preço limitado que ficará ativa 
ser cancelada, podendo ser cancelada pela corretora, pela própria B3 ou pelo próprio 
investidor.

 
Executa ou Cancela (EOC) – Limitada, uma ordem também com preço limitado que 

será executada ou cancelada. É uma ordem apenas para o dia.
 
Tudo ou Nada (TON) – Limitada, a ordem Tudo ou Nada é pedir que toda a ordem 

seja executada ou nada da ordem o será. Você usaria esse tipo de ordem para as ações 
pouco negociadas.

A aba TÍTULOS, é onde você compra e vende títulos do Tesouro Nacional.

Definindo o título que deseja (LFT, LTN, IPCA+, etc), a quantidade unitária, e ao lado 
em Valor, será preenchida automaticamente e será o valor que você irá comprar ou 
vender do Tesouro.
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Em Negociação > Consultar Ordens, você consegue acompanhar todas suas ordens 
em aberto, executadas, cancelados, rejeitadas, etc. Assim como as ordens Stop, 
Agendada, Títulos e sua Custódia em BMF ou Bovespa. 

Na tela ORDENS, você consegue colocar filtros de data, Status, tipo de Bolsa (BMF ou 
Bovespa). 

A aba STOP, tem a mesma funcionalidade da ORDEM, porém mostrará apenas as 
ordens que foram enviadas com Stop.

A aba AGENDADA, é da mesma forma que as anteriores. Porém apenas com as ordens 
enviadas pela boleta agendada. 

A aba TÍTULOS, mostrará todos os seus títulos públicos em custódia.

A aba CUSTÓDIA, mostrará a custódia de seus ativos, podendo filtrar por BMF ou 
Bovespa. Lá, você conseguirá acompanhar a quantidade carregada nos dias anteriores, 
ordens enviadas no mesmo dia. Além da variação da custódia em tempo real.

Em Negociação > Resumo de Ordens, aparecerá todas suas operações do dia em BMF 
ou Bovespa, quantidade comprada e vendida, além de preço médio de compra e venda. 

Em Negociação > Custódia é simplesmente a sua custódia, mostrará a mesma 
informação que a acima em “Acompanhamento de Ordens”. Pode mostrar sua custódia 
em BMF ou Bovespa. 
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Em Negociação > Boleta Day Trade, abrirá uma boleta totalmente voltada para o 
Day Trade, que você consegue colocar diversos ativos, zerar a posição de forma ágil. 
Além da boleta de compra e venda já estar lá. Essa boleta Day Trade só funciona com 
ordens à mercado.

Em Negociação > Livro Day Trade é 
um dos maiores diferenciais do Home 
Broker da CM Capital e.PLUS. Ele é 
simplesmente o SuperDOM.

SuperDOM é uma ferramenta disponível 
no mercado que permite o envio de ofertas 
de compra/venda de ações e futuros 
(BM&FBOVESPA) diretamente por um 
Livro de Ofertas na vertical. 

O SuperDOM permite o rápido envio, 
edição e cancelamento de ofertas dentro 
do livro de ofertas (na vertical).

Além do acompanhamento de toda a 
profundidade do livro, é possível o envio 
de ofertas, cancelamento e para alterar o 
preço de uma oferta basta clicar e arrastar 
as ofertas para outras faixas de preço, 
gerando assim uma edição automática.
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Agora, vamos ver a aba de Renda Fixa. Nela você conseguirá ver todos títulos para 
aplicação, ver sua carteira e efetuar resgate, além de histórico de transações.

Dentro de Renda Fixa > Títulos Disponíveis/Aplicação, você pode fazer suas aplicações 
em títulos privados, além de filtrar por Emissor, vencimento, prazo, liquidez diária, 
LCI, LCA, LC, etc.

Em Renda Fixa > Carteira/Resgate, você acompanha os títulos que estão em sua 
carteira, o valor aplicado e também ver o valor bruto da sua aplicação naquela data. 

Em Renda Fixa > Histórico de Transações, você vê todo o seu histórico, podendo 
definir a data inclusive. 

19



Agora, iremos para o GRÁFICO. Onde também é um grande diferencial do nosso Home 
Broker do CM Capital e. PLUS, que contém diversos indicadores e também gráfico Renko.

 
Aqui veremos tudo o que este gráfico pode proporcionar de benefício no momento 

da operação do investidor. 

Para abri-lo, basta clicar em GRÁFICO no cabeçalho do Home Broker.

O gráfico tem diversas funções e aqui 
veremos as mais importantes dentro dele.

Por exemplo, você pode definir o período 
que quer ver o gráfico. No caso do gráfico 
acima ele está em 15m. Mas você pode 
alterar quando quiser, basta fazer assim:

Uma das funções mais interessantes 
do gráfico do nosso Home Broker são os 
indicadores que possui. Você pode ter 
por coloração, dados de mercado, média 
móvel, etc.

Ao lado do período, há o símbolo abaixo: 
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Clicando em “Adicionar Indicador”, abrirá esta tela:

E você pode definir o seu indicador da forma que quiser, por todos estes tópicos. 
Há também a opção de Chart Trading. E nesta tela abaixo, você pode colocar regras 

de Stop, o Spread do Stop e claro, ativar ou desativar o Chart Trading no gráfico.

Se clicar em Regra de Stop, aparecerá esta tela que você poderá definir suas regras 
como preferir.
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Na tela abaixo, você consegue alterar o tipo de barra. Por Candles, Barras, Linhas e 
o grande diferencial: Renko Temporal. 

Na imagem ao lado, você pode ativar 
o Volume Por Preço (Volume At Price):
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Basta definir o numero de dias, ativar e clicar no confirmar ao lado: 

Por exemplo, em Candles você pode optar por trocar a cor positiva, negativa e neutra. 

Com a imagem ao lado, você pode 
aumentar ou diminuir o zoom e até 
configurar um especial: 

No símbolo de engrenagem da imagem 
abaixo, você conseguirá configurar 
as informações dadas pelos Gráficos, 
Candles, Objetos, etc. 
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Em Renko, por exemplo, também consegue o mesmo:

Outro diferencial também é que você habilitar a boleta diretamente no gráfico.

Basta clicar com o botão direito do mouse e abrirá a tela abaixo. Logo após isso basta 
clicar em “Exibir Boleta de Ordens”.

Na imagem ao lado, você pode 
aumentar ou diminuir a extensão da 
escala vertical do gráfico: 
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Ele ficará assim:

Outro grande diferencial do nosso Home Broker é que você pode operar diretamente 
no gráfico com o Shift ou CTRL.

Caso você queira enviar uma ordem de compra, basta segurar o SHIFT e arrastar o 
mouse até o nível de preço onde quer enviar a ordem.
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A venda funciona da mesma forma, porém segurar o CTRL e também definir o preço 
que quer enviar a sua ordem de venda. 

Quando você efetuar todas as mudanças que você quer no gráfico, com todas suas 
configurações, você pode entrar neste botão da imagem abaixo: 

Fazendo assim o seu Layout atual e também o gerenciando quando necessário e quiser.
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Em LIMITE PARA OPERAR BMF, você aloca sua margem para operar WIN/WDO e 
IND/DOL. Sendo que a margem para os minis é de R$25,00 por mini contrato e de 
contratos cheios R$125,00 por contrato. 

Assim que você clicar, abrirá uma outra janela com as explicações de como funcionará 
a alocação e inclusive, com exemplos:
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Logo abaixo, terá o local para alocar a sua margem. No exemplo abaixo tem R$343,25 
disponível para alocar e está alocado tudo, tendo como prejuízo máximo aceitável R$240,27. 

Porém, você pode diminuir esta exposição e por exemplo, arrastando a barra abaixo do 
R$240,27 colocar como prejuízo máximo aceitável R$150,00.

Para confirmar a alocação basta colocar sua assinatura eletrônica e clicar em “Alocar Limite”. 
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Este foi o nosso e-Book sobre o Home Broker da CM Capital e. PLUS.

Contato da CM Capital e. PLUS:
 

Tel.: +55 11 2388-0480 / +55 11 3842-1122
atendimento@cmcapital.com.br

Quando você fizer todas as suas alterações e configurações dentro do seu Home Broker 
da forma que desejar e for melhor para você, basta ir em Minha Conta > Área de Trabalho. 

Lá tem três opções:

-Salvar o seu layout, ela salvará as suas configurações e da próxima vez que entrar, ela 
estará lá da forma que deixou;

 
-Restaurar Layout Padrão colocará o Home Broker em modo “default”. Ou seja, voltará a 

como ele era no inicio, como estava no primeiro acesso;

-Bloquear Movimentações das Telas.
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Há 21 anos 
entregando 
qualidade e 
excelência 
no Brasil.

Acompanhe-nos 
nas redes sociais!

www.cmcapital.com.br/

@cmcapitaleplus

fb.com/cmeplus

@cmcapitaleplus

CM Capital ePLUS

CM Capital Markets


