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Confira todo o conteúdo essencial 

apresentado pela equipe Nelogica para você 

dar seus primeiros passos com o Profit.

PRIMEIROS PASSOS 
MÓDULOS 1 E 2

Para acessar todas as configurações e 

customizações que serão padrão na sua 

plataforma acesse 

menu ferramentas > configurações.

Dica: este material é interativo! Clique nos itens 
do sumário para ser direcionado ao conteúdo.

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

No menu aparência, aba de cores, conseguimos customizar 

toda a aparência da plataforma. Assim, ela sempre ficará 

configurada quando abrirmos um novo gráfico, indicador, 

estudo, etc.

Na aba de aparência é possível também personalizar os 

grids (linhas de escala) horizontais e verticais, além de outras 

customizações nas janelas internas.

MENU APARÊNCIA ABA DE APARÊNCIA

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

O Ponto de Cobertura é um recurso que sinaliza o ponto 

de equilíbrio das operações, mostrando onde não há nem 

lucro nem prejuízo. É possível ativar esta funcionalidade, que é 

sinalizada por uma linha dentro do gráfico.

É possível alinhar as ordens para ficar mais próximo da 

escala de preços, botando-as para a esquerda, na parte 

central ou na modalidade padrão.

CHART TRADING 
PONTO DE COBERTURA

ALINHAMENTO DE ORDENS

https://www.nelogica.com.br/


7

Treinamento | Primeiros passos 

Clique aqui e volte para o Sumário

É possível customizar a visualização dos botões no chart 

trading e adicionar o campo de validade (para execução de 

ordens em outras datas).

Utilizar a tecla CTRL para ativar o modo mão: de maneira 

rápida, é possível alternar entre o modo seta e modo mão no 

gráfico, facilitando a movimentação e análises no gráfico. Basta 

clicar na tecla CTRL do seu teclado.

BARRA LATERAL

GRÁFICO

Existem três customizações de zoom na plataforma, sendo 

possível configura-las para sua melhor visualização.

ZOOM

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Segurança: proteger as informações pessoais (número de 

contas, nome e resultados).

ABA NEGOCIAÇÃO

Segurança: É possível retirar as confirmações de ordens,  

ou seja, sempre quando uma ordem for enviada ao mercado, não 

será necessário confirmar sua execução. Ela será feita de imediato.

ABA CONFIRMAÇÕES

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Através destas opções de bloqueio, com os valores 

parametrizados, a sua conta pode ser bloqueada por um 

tempo pré-determinado.

Clique no botão abaixo para acessar nosso 

treinamento exclusivo sobre esta ferramenta e 

gerenciamento de risco das suas operações.

GERENCIAMENTO DE RISCO

https://www.nelogica.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=sr8F0hTASyU
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Clique aqui e volte para o Sumário

Inclua todos os custos das suas operações em ações/opções 

(bovespa) ou contratos futuros (BMF). Desta forma, o relatório 

de performance será atualizado com o seu resultado líquido.

Mantenha a sincronização ativa para que as principais 

configurações sejam salvas na nuvem e sejam 

sincronizadas entre os dispositivos (outros computadores 

ou no Profit mobile).

CUSTOS SINCRONIZAÇÃO

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

É a boleta de envio de ordens pelo gráfico. Para acessar, basta 

clicar com o botão direito no gráfico > chart trading.

Para configurações gerais do chart trading, como campos de 

visualizações, acesse configurações > chart trading > barra 

lateral.

2.1
CHART TRADING

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Compra a mercado: Envia uma ordem de compra ao valor 

de mercado, executada pelo preço do melhor vendedor. 

Compra Ask: Esta funcionalidade envia uma ordem 

de compra no mesmo valor da melhor oferta de venda, 

espelhando o Ask Price. Este tipo de ordem não é convertida 

a mercado. O lote restante fica aguardando execução na 

modalidade limite.

Compra bid:  Esta funcionalidade envia uma ordem de 

compra no mesmo valor da melhor oferta de compra, 

espelhando o Bid Price. Este tipo de ordem não é convertida 

a mercado. O lote restante fica aguardando execução na 

modalidade limite.

Venda Ask: Esta funcionalidade envia uma ordem de venda 

no mesmo valor da melhor oferta de venda, espelhando o Ask 

Price. Este tipo de ordem não é convertida a mercado. O lote 

restante fica aguardando execução na modalidade limite.

Venda a mercado: Envia uma ordem de venda ao valor de 

mercado, excetuada pelo preço do melhor comprador. 

Venda bid: Esta funcionalidade envia uma ordem de venda 

espelhada no Bid Price. Isto faz com que a ordem seja enviada 

pelo mesmo valor da melhor oferta de compra. Ela não 

será convertida a mercado. O lote restante fica aguardando 

execução na modalidade limite.

Zerar: Liquida as posições abertas para o ativo em questão, 

ou seja, é enviado uma ordem a mercado do lado contrário, 

liquidando a posição.

CAMPOS DO
CHART TRADING

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Inverter: O botão inverter zera a posição e abre outras no 

sentido contrário, com o mesmo lote. Esta funcionalidade é 

bastante conhecida como “virar a mão”.

Cancelar + zerar:  Zera todas as posições e cancela as 

ordens ainda não executadas do gráfico que está visualizando.

Para inserir indicadores no gráfico, basta clicar no gráfico com 

o botão direito do mouse > inserir indicadores, em seguida 

selecionar o indicador desejado, clicar em “inserir” e depois em OK.

A esquerda, nesta página de inserção de Indicadores, você 

pode visualizar todas as categorias de Indicadores que a sua 

plataforma oferece para seleção e aplicação em seu gráfico.

INSERINDO INDICADORES
NO GRÁFICO

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Para inserir estudos no gráfico, habilite a coluna de estudos 

através do menu lateral. Caso não esteja visualizando a barra 

de estudos, acesse menu exibir > barra de ferramentas > 

estudos.

Após a ativação, a barra de estudos estará à direita na sua 

plataforma. Para adicionar estudos, basta clicar em cima do 

mesmo e arrastá-lo no gráfico.

Qualquer parâmetro de customização dos estudos podem 

ser realizados clicando com o botão direito sobre o estudo > 

propriedades.

2.2
INSERINDO ESTUDOS
NO GRÁFICO

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

A periodicidade gráfica pode ser constituída em diversos 

tempos, como de 1 a 60 minutos, diário, semanal, mensal, 

anual ou em períodos atemporais, como pontos e renko. Para 

alterar a periodicidade do gráfico, clique no gráfico e digite a 

periodicidade desejada.

Isso também pode ser realizado através do menu principal.

E a periodicidade em 

Renko pode ser colocada 

digitando-a no gráfico. 

2.3
ALTERANDO A PERIODICIDADE
NO GRÁFICO

2.4
RENKO

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Pode-se definir o tamanho dos candles da forma que quiser. 

Um novo candle só irá aparecer quando ocorrer a variação 

de preço programada – ou seja, cada candle irá se formar a 

partir de cada variação deste período, que é em ticks (menor 

variação do preço).

Para colocar os pavios no renko, basta selecionar o tipo de 

gráfico candlestick:

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Esta tecnologia possibilita o envio de ordens pelo gráfico. 

Isso traz vantagens, já que as ordens são executadas 

de maneira mais rápida. É só clicar sobre a linha que 

representa a ordem e posicioná-la. Esta é a maneira mais 

eficiente que existe, sem necessidade de abrir a boleta, digitar 

o preço ou qualquer outro tipo de ação.

Ordens de compra: Segure “Shift” no teclado e clique no 

ponto onde deseja inserir a ordem. Para inserir uma compra 

limitada, coloque uma linha no gráfico abaixo da cotação. Caso 

precise colocar um Stop ou Start de compra, basta inserir 

acima da cotação no gráfico.

Ordens de venda: Segure “Ctrl” no teclado e clique no ponto 

que deseja inserir a ordem. Para inserir uma venda limitada, é 

preciso colocar a linha no gráfico acima da cotação. Se quiser 

colocar um Stop ou Start de venda, coloque a linha abaixo da 

cotação no gráfico.

Lembrando que as ordens inseridas têm validade diária. 

Caso queira alterar essa configuração, configure o campo de 

validade no chart trading. 

2.5
ENVIO DE ORDENS
PELO GRÁFICO

Clique aqui para 
entender tudo 
sobre as validades 
de ordens

https://www.nelogica.com.br/
https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360049796592-Diferen%C3%A7as-de-Validade-de-ordens-Hoje-At%C3%A9-Cancelar-Imediato-ou-cancelar-Tudo-ou-Nada-At%C3%A9-o-dia-
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Clique aqui e volte para o Sumário

Ordens limitadas: o envio de ordem limitada também é 

conhecido como pendurar uma ordem no book – ou seja, 

ordens que estão no nível de negociação atual.

Ordens a mercado: a ordem a mercado é chamada de agressão, 

que faz sentido ser realizada apenas no último preço no qual há 

lotes a serem consumidos. É executada no mesmo momento.

Ordens Stop: a ordem stop (ou start) é aquela que, 

encaminhada a determinado preço, só será enviada quando 

o mercado passar por ele. Estão fora do nível de negociação 

atual – ou seja, você quer comprar mais caro do que o 

mercado está negociando, ou vender mais barato do que há 

negociações no momento.

Podemos parametrizar o gain e o loss. A cada ordem que 

for encaminhada, seja ela ordem a mercado ou limitada, 

automaticamente aparecerão as ordens gain e loss. 

Acesse o menu negociação > editor de estratégias de 

negociação.

2.6
TIPOS DE ORDENS

2.7
ESTRATÉGIAS OCO

https://www.nelogica.com.br/


20

Treinamento | Primeiros passos 

Clique aqui e volte para o Sumário

É possível configurar com parâmetros de Ticks (Padrão),  

Financeiro (R$) e Percentual (%).

 

Para ticks, lembre-se: 

1 TICK DÓLAR = 0.5 PONTO = R$5,00 por contrato 

1 TICK ÍNDICE = 5 PONTOS = R$1,00 por contrato 

1 TICK AÇÕES = R$0,01

QTD (%): Determina o percentual que a operação vai ser 

fechada, (isso depende de cada número de contratos);

GAIN: Refere-se à quantos níveis de preço a favor da ordem 

executada (abertura da posição) se deseja criar uma ordem de lucro;

LOSS: Refere-se à quantos níveis de preço contra a ordem 

executada (abertura da posição) se deseja criar uma ordem de 

prejuízo;

STOP OFFSET: É a margem de aceitação que o trader define 

para que a ordem de Loss seja realizada. É uma margem de 

segurança, que mostra uma área de níveis de preço onde a 

execução da ordem ainda é aceitável.

Por exemplo, um Stop Offset de 30 ticks significa que a ordem 

será executada no preço definido ou até 30 ticks para cima (em 

caso de compra stop) ou para baixo (no caso de venda stop).

Depois que você executou uma ordem e o Stop Gain e Loss 

foi plotado automaticamente, se nenhum dos limites foi 

alcançado, você pode alterar ele manualmente apenas com o 

arrastar do mouse.  Fácil de alterar e de customizar, saindo da 

estratégia padrão.

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Disponível nas versões Plus e Pro, o Livro Visual permite a 

visualização, diretamente no gráfico, das ofertas do 

mercado por preço. As ofertas de venda são apresentadas 

em vermelho, enquanto as de compra em azul. Ao clicar com 

o botão direito do mouse sobre essas ofertas, é possível 

personalizar essa funcionalidade, como a coloração e a 

exibição da quantidade de ofertas. 

2.8
LIVRO VISUAL

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

O Trailing Stop é uma ferramenta de Stop Móvel avançada 

disponível na versão Pro. Ela é utilizada para ajustar o 

posicionamento do seu stop loss de forma automática 

e contínua, assim que os parâmetros definidos forem 

atingidos. Esta ferramenta é de grande utilidade para o trader, 

pois permite minimizar e prevenir eventuais perdas, sempre 

reposicionando o stop loss de acordo com a movimentação do 

preço e a favor da operação.

Existem duas formas de acessar a janela de edição das 

estratégias de stop móvel:

Se você já possui uma estratégia de Stop Gain e Loss 

configurada no menu Negociação > Configurações > Editor 

de Estratégias de Negociação, basta clicar no campo 

“Estratégia Stop” e selecionar a opção “Nova”.

Ou acessando o menu Negociação > Editor de Estratégias 

de Ordem Stop.

De ambos os modos, uma janela para configurar estratégias 

de stop móvel (tanto Auto Breakeven quanto Trailing Stop) 

será exibida, sendo necessário clicar sobre o ícone “Criar 

Estratégia”, nomeá-la, e assinalar o campo “Trailing Stop” 

conforme imagem acima.

3.1
TRAILING STOP

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

01  gain para disparo: definição do momento em que 

o Trailing Stop iniciará – ou seja, em qual momento o stop 

começará a ser reposicionado. 

Este parâmetro é definido em ticks (menor variação de um 

ativo). No exemplo que utilizaremos para ilustrar como realizar 

a configuração, o ativo será o mini índice com Gain para 

Disparo de 10 ticks. Portanto, se 1 tick equivale a 5 pontos, 

nossa condição para disparo será de 50 pontos.

02  distância para a última cotação: assim que 

a primeira condição for aceita (50 pontos), definimos a quantos 

ticks a ordem stop ficará distante da cotação do mercado. Por 

exemplo, a ordem stop será realocada para 5 ticks (25 pontos) 

abaixo ou acima da última cotação.

Observação: abaixo ou acima será definido pelo lado da 

operação; se é de compra ou venda.

Após o Gain para Disparo iniciar o Trailing Stop, a “Distância 

para Última Cotação” realizará o primeiro reposicionamento 

de stop. Colocando 5 ticks, por exemplo, o stop irá ser 

posicionado no 0 a 0.

03  frequência de ajuste: Também é definida em 

ticks. Se trata do quanto o mercado deve se mexer para que o 

stop continue se movimentando após o primeiro disparo. Por 

exemplo: se a frequência de ajuste for de 5 ticks (25 pontos), 

assim que a cotação se movimentar a 5 ticks em nosso 

favor após o primeiro disparo, a nossa ordem de stop loss 

será reajustada conforme a quantidade de ticks definida na 

“Distância para Última Cotação”. 

https://www.nelogica.com.br/
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Clique aqui e volte para o Sumário

Após configurar, volte para sua estratégia OCO e selecione a 

estratégia stop criada. Não se esqueça de salvá-la depois.

Essa ferramenta é uma estratégia avançada de stop e gestão 

de risco. Ela tem como objetivo auxiliar na condução de uma 

operação, fazendo justamente o controle do risco de forma 

automática, assim como o Trailing Stop.

Uma vez que o Breakeven de uma operação é ativado, o risco 

da sua operação é liquidado – ou seja, será lançada uma 

ordem no seu preço de entrada ou até em um preço ainda 

mais favorável. Desta forma, caso o preço volte ou passe pelo 

seu preço de entrada, sua posição será zerada. 

O modo de configuração é o mesmo do Trailing Stop. Basta 

selecionar o Auto Breakeven e escolher o nome da estratégia:

01  gain para disparo: é necessário definir em 

que momento a ordem de stop Breakeven será lançada. Depois, basta selecionar no chart trading/boleta a sua estratégia.

3.2
AUTO BREAKEVEN

https://www.nelogica.com.br/
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Basicamente, quanto que o mercado precisa variar a favor da 

operação para que o stop se mova.

02  distância do preço de entrada: é necessário 

configurar onde será lançada a ordem Breakeven a partir do 

preço de entrada. Se o campo estiver zerado, a ordem será 

colocada exatamente no ponto de entrada.

Após isso, basta salvar e coloca-la dentro de uma Estratégia de 

Negociação. Para isso, acesse o Menu “Negociação” e “Editor 

de Estratégia de ‘’Negociação”.

Após configurar, volte para sua estratégia OCO e selecione a 

estratégia stop criada. Não se esqueça de salvá-la depois.

https://www.nelogica.com.br/
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A aba negócios apresenta todos os negócios do dia efetuados 

naquele ativo. Ela mostra o momento que ocorreu o negócio, 

a data, o comprador, o vendedor, os valores e as quantidades 

negociadas. A coluna agressor é importante para o trader, 

pois apresenta quem tomou a iniciativa do trade (se foi o 

comprador, o vendedor ou um trade direto).

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre essa janela, o 

trader irá para “Propriedades do Times And Trades”. 

4.1
TIMES & TRADES

ABA NEGÓCIOS

https://www.nelogica.com.br/
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A aba “Ordem Original” é uma facilitadora para o trader, já que apresenta as agressões de maneira compilada (essa 

compilação é oriunda da aba “Negócios”). É uma funcionalidade que demonstra exatamente a boleta que determinado 

player encaminhou. Abaixo, temos a aba “Negócios” à esquerda e a ordem original à direita.

ABA ORDEM ORIGINAL

https://www.nelogica.com.br/
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A aba “Compradores” e a aba “Vendedores”, respectivamente, 

apresentam os players que mais compraram e os que mais 

venderam durante o dia. Ao clicar com o botão direito do 

mouse sobre essas janelas e movimentar o mouse até 

o gráfico, é possível definir se queremos visualizar essa 

informação de maneira gráfica, mostrando somente o gráfico; 

em números tabelados, mostrando apenas a tabela; ou os dois 

juntos, mostrando o gráfico e a tabela.

ABA COMPRADORES
E VENDEDORES

https://www.nelogica.com.br/
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A aba “Saldo” é o resultado simultâneo entre compra e venda 

de determinado player. Basicamente, o saldo player é o que 

foi comprado subtraído do que foi vendido. Em propriedades, 

é possível escolher se você prefere apresentar essa aba de 

maneira tabelada ou gráfica, com ou sem volume financeiro, 

além de outras opções. As três informações mais utilizadas 

são: o nome do player, o volume quantidade e a média – 

conforme a imagem abaixo.

ABA SALDO

https://www.nelogica.com.br/
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Esta aba apresenta, de maneira gráfica, o saldo dos players 

durante o dia. Assim, é possível analisar exatamente o que foi 

feito por algum player ou por um conjunto de players, como 

em que período se começou a comprar mais, por quanto 

tempo ficou mais comprado/vendido, em que momento sua 

posição foi zerada, entre outros.

ABA EVOLUÇÃO
NO TEMPO

https://www.nelogica.com.br/
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O livro de ofertas é a ferramenta de mercado que apresenta, 

de forma simultânea, todas as ofertas de um ativo – ou 

seja, as intenções dos players de compra e venda. 

Assim, podemos conhecer os preços que estão sendo 

protegidos com grandes ofertas, por exemplo.

É possível customizar a visualização e monitoramento de 

players, além de filtrar lotes e ofertas. 

Para acessar as customizações disponíveis na sua versão, clique 

com o botão direito do mouse no livro > propriedades.

4.2
LIVRO DE OFERTAS

https://www.nelogica.com.br/
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O book de preços é a funcionalidade que mostra o total de 

ofertas do mercado por faixa de preço. Pode ser posto em 

comparação com o livro de ofertas, que mostra cada oferta 

individualmente. Há uma divisão de cores entre compra (azul) 

e venda (vermelho), com o objetivo de facilitar a análise

ABA PREÇOS

https://www.nelogica.com.br/
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O book de ofertas é um dos livros mais importantes para a 

análise do trader, tendo em vista a necessidade de ver as 

grandes ordens e monitorar os players mais importantes do 

ativo para a tomada de decisão. Clicando com o botão direito 

do mouse sobre esse book e indo até as propriedades do 

livro, é possível ressaltar ordens baseando-se em quantidade 

e player. Para players, na aba Agentes Monitorados é possível 

selecionar os agentes desejados, monitora-los, escolher a 

coloração, além de ser possível colorir a linha completa ou 

apenas o nome do agente.

Para monitoramento de ofertas, na aba quantidade é 

escolhido o número de lotes, a coloração e a condição de 

coloração (maior que determinado número de lotes, menor ou 

igual a determinado número de lotes, entre outros). 

Uma das possibilidades é a filtragem de ofertas (versão Profit 

Pro). Assim, há como retirar do book todas as ofertas que não 

tem relevância para o trader. 

ABA OFERTAS

https://www.nelogica.com.br/
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A aba profundidade é uma funcionalidade que apresenta o total de ofertas por preço de uma maneira mais 

dinâmica. Para a explicação, será usada a comparação com a aba preços.

Assim, o 2º nível de preço nessa aba é resultado da soma entre o 1º e o 2º níveis. Já o 3º nível de preço da aba 

profundidade será resultado da soma entre ele e os outros que vieram antes, e assim por diante. 

ABA PROFUNDIDADE

https://www.nelogica.com.br/
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A aba netrix nada mais é que a aba preços demonstrados de modo gráfico. Ao trader que prefere esse tipo 

de visualização, o total de ofertas é apresentado em barras em cada nível de preços. Para as versões que não 

contemplam esta funcionalidade, ela é semelhante ao SuperDom.

ABA NETRIX

https://www.nelogica.com.br/
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O ProfitPlus e o ProfitPro contam com o SuperDOM (Depth 

Of Market), um recurso que foi desenvolvido para facilitar a 

vida do trader. Esta ferramenta contém uma gama de botões 

operacionais, semelhante aos botões do gráfico.

Clicando com o botão direito do mouse sobre o SuperDOM 

e acessando suas propriedades, é possível personalizá-lo de 

várias formas.

Padrão: Ao escolher padrão, utiliza-se o teclado no auxílio das 

operações. Assim, para encaminhar ordens, a tecla “Control” é 

pressionada e, com o botão esquerdo do mouse, clica-se no 

preço. 

One Click Trading: É utilizado por quem usa apenas o mouse 

nos trades. Escolhendo esta opção, clicando com o botão 

SUPERDOM

esquerdo do mouse sobre o preço, a ordem já é encaminhada 

e, clicando com o botão direito, o lote é reduzido.

https://www.nelogica.com.br/
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O Volume At Price é a ferramenta que permite a análise 

de negócios por nível de preço. Ele pode, também, ser 

interpretado como o volume de negócios sobre os preços, 

sendo uma informação relevante para avaliação de possíveis 

faixas de defesa e de posicionamento dos players.

Nesse sentido, é ilustrado de maneira mais eficiente os níveis 

de preço que possuem o maior volume de negociação, em 

termos de quantidade e agressão, possibilitando a análise 

do nível de preço por agressor, levando em consideração o 

volume negociado no ativo.

Você pode acessar essa ferramenta em todas as versões do 

Profit acessando o Menu Ferramentas > Volume At Price.

05
VOLUME AT PRICE

https://www.nelogica.com.br/
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Menu Ferramentas > Market Report (versão Profit Pro)

No Market Report é possível acompanhar um resumo dos 

acontecimentos e eventos que aconteceram no pregão do dia, 

bem como os principais tópicos que abalam o mundo financeiro 

e que podem impactar na formação de preço dos ativos.

Menu Ferramentas > Notícias

Através desta ferramenta, é possível acompanhar em tempo 

real as principais notícias e acontecimentos do mercado 

financeiro. Clicando sobre a notícia, você consegue também 

ver um painel de leitura para ler a notícia na íntegra.

06
NOTÍCIAS E MARKET REPORT

https://www.nelogica.com.br/
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Menu Ferramentas > Calendário Econômico

Através do calendário econômico é possível acompanhar em detalhes a agenda econômica que contempla os 

principais eventos que afetam o mundo financeiro. Estes dados podem ter impactos durante o dia na volatilidade.

https://www.nelogica.com.br/
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O objetivo de salvar o desktop do gráfico é não precisar fazer o 

layout desde o início sempre que abrir a plataforma. Com isso, 

depois do layout ser montado, é possível salvar, exportar ou 

importar e gerenciar os desktops, conforme a operação. 

Para manter as suas telas como programadas, acesse o menu 

Desktop > Salvar desktop como.

07
SALVANDO CONFIGURAÇÕES E 
DESKTOPS (TELAS OPERACIONAIS)

https://www.nelogica.com.br/
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No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre 

nossas operações para posterior autoavaliação é essencial. 

O Relatório de Performance registra detalhadamente nossas 

ações, permitindo um processo contínuo de melhoria e 

aperfeiçoamento.

Para uma boa auto análise, muitas informações podem ser 

demandadas, por exemplo: quantidade de trades positivos e 

negativos, melhores e piores trades, horários mais comuns de 

ganho e perda, etc. 

Acesse a ferramenta através do menu Negociação > 

Relatório de Performance.

08
ACOMPANHANDO AS
OPERAÇÕES E PERFORMANCE

https://www.nelogica.com.br/
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Além disso, o Relatório de Performance permite dividir 

as informações pela conta operada, pelo ativo ou por um 

determinado período de tempo. No botão “Exportar”, é gerado 

um arquivo .PDF com essas informações. 

O relatório dispõe de outras abas em que é possível consultar 

detalhes das operações, através de gráficos, ativos, 

categorias, entre outros.

https://www.nelogica.com.br/
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O módulo de Opções é nativo nas versões Profit Pro, 

e pode ser adquirido de forma opcional em qualquer 

versão da plataforma. Para contratação, acesse o 

menu ajuda > Profit Store.

09
MÓDULO DE OPÇÕES Clique aqui para 

acessar o e-book 
completo sobre 
Opções e como 
utilizar o módulo!

https://www.nelogica.com.br/
https://mcusercontent.com/a0b8025097a8269909b0b45fb/files/2da805e1-9503-13ac-96ea-58b50546f6a4/Ebook_Módulo_de_Opções_2_.01.pdf
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10.1 VER AS POSIÇÕES NA PLATAFORMA: primeiro ver se a 

sua corretora informa através do menu negociação > sumário 

da corretora, caso a corretora informe você verá a posição no 

menu negociação > posição.

10.2  RETIRAR LINHA VERTICAL NO GRÁFICO: Ferramentas 

> Configurações > Aba Gráfico > desmarcar Habilitar seleção 

de datas no gráfico.

10.3  MARCA D’AGUA: Botão Direito no Gráfico > 

Propriedades > Box Exibir Marca D`Água.

10.4  MOSTRAR NÍVEIS DE FIBONACCI (PORCENTAGEM): 

Ferramentas > Configurações > aba Fibonacci > Mostrar Níveis 

de Fibo.

10.5  Retirar confirmações de envio de ordens: 

Roteamento > Configurações > aba de Confirmações.

10.6 PONTO DE COBERTURA: O Ponto de Cobertura, é um 

recurso que sinaliza o ponto de equilíbrio de suas operações, 

onde não há nem lucro e nem prejuízo.

Ele pode ser removido/adicionado em Ferramentas > 

Configurações > aba Chart Trading.

10.7 ALINHAMENTO DE ORDENS: Ferramentas > 

Configurações > aba Chart Trading > Alinhamento de ordens.

10.8 COMO MODIFICAR CONFIGURAÇÕES DE ZOOM: 

Existem três tipos de configurações de zoom disponíveis, 

acesse menu Ferramentas > Configurações > aba Gráfico 

> Zoom.

Manter zoom quando ocorre alteração de abas: Ferramentas 

https://www.nelogica.com.br/
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> Configurações > aba Gráfico > tem 3 opções de zoom 

para escolher > escolha priorizar zoom por abas.

10.9 VERIFICAR QUAIS INFORMAÇÕES A CORRETORA 

DISPONIBILIZA PARA A PLATAFORMA: Menu negociação > 

sumário da corretora, essas informações são padrão para as 

corretoras, não podendo ser alteradas.

10.10 MUDAR A COR DOS BOTÕES COMPRA E VENDA: 

Menu ferramentas > Configurações > Negociação > boletas > 

“Cor de Compra e Cor de venda”.

10.11 COMO COLOCAR OS PAVIOS NO RENKO: Basta 

selecionar o tipo de gráfico candlestick.

10.12 INSERIR BOTÃO DE VALIDADE: configurações > chart 

trading > barra lateral > validade.

CTRL PARA USAR O MODO MÃO: Ferramentas > 

Configurações  > aba Gráfico > Utilizar a tecla CTRL para ativar 

o modo mão Tecla.

TICKET DE COTAÇÕES PASSANDO NO TOPO DO PROFIT: 

menu Exibir > Ticket de Cotações.

ATALHOS: Menu Ferramentas > Gerenciador de Atalhos.

https://www.nelogica.com.br/
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Os Módulos Opcionais são extensões das plataformas 

Profit, que visam agregar ao desempenho do trader em 

suas operações. Confira abaixo nossas categorias:

São ferramentas que permitem realizar entradas e saídas de 

operações, de maneira automatizada, a partir da configuração 

de uma estratégia inicial. 

Os Indicadores são ferramentas que permitem identificar 

tendências de mercado de forma intuitiva e fácil.  

Essas ferramentas ajudam a realizar operações mais 

avançadas e são ideais para quem deseja explorar novas 

possibilidades de obtenção de lucro no mercado financeiro. 

O Módulo de Opções e o Plugin Long&Short são 

ferramentas que vão levar o investidor a outro nível 

operacional do mercado.  

Você pode adquirir esses e demais Módulos Opcionais através 

do nosso site clicando aqui, ou através da Profit Store 

localizada no menu “Ajuda” da sua plataforma!

Os Sinais Internacionais possibilitam que o trader acompanhe 

índices externos, balizando suas operações a partir deles, visto 

que são ótimos termômetros do mercado.

ROBÔS

INDICADORES

ESTRATÉGIAS AVANÇADAS

COMO CONTRATAR
UM MÓDULO OPCIONAL?SINAIS INTERNACIONAIS

https://www.nelogica.com.br/
https://www.nelogica.com.br/produtos/modulos-opcionais
https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360043933471-Como-fa%C3%A7o-para-adquirir-o-M%C3%B3dulo-de-Op%C3%A7%C3%B5es-
https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/360046203972-Plugin-Long-Short-Como-assino-o-m%C3%B3dulo-L-S-Plugin-Long-Short-
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ONDE CONTINUAR 
ESTUDANDO?

No Nelogica Academy, dentro da plataforma!

Menu ajuda > Nelogica Academy.

Com o objetivo de auxilia-lo em sua jornada no mercado 

financeiro, desenvolvemos um portal totalmente educativo 

e que fará toda a diferença no seu entendimento sobre 

plataformas e mercado financeiro, seja você iniciante ou 

avançado.

https://www.nelogica.com.br/


Clique nos ícones abaixo e nos encontre

CENTRAL DE AJUDA

E-mails: relacionament@nelogica.com.br e suporte@nelogica.com.br

Hora do Profit todos os dias às 16h no Youtube ao vivo

Grupo de primeiros trades na plataforma: 
https://nelogica.com.br/invitechat?group=4F55573348444239

http://www.instagram.com/nelogica_brasil/
https://twitter.com/nelogica
https://www.facebook.com/nelogica
https://www.youtube.com/user/Nelogica
https://www.nelogica.com.br/invitechat?group=4F55573348444239



