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1. Introdução 

O Aplicativo do novo Home Broker da Genial foi desenvolvido juntamente com a 

Nelogica e permite ao você acessar o mercado e fazer suas operações em qualquer lugar 

onde estiver. 

Neste manual, iremos mostrar e explicar um pouco sobre todas as ferramentas 

disponíveis no aplicativo. Caso você fique com qualquer dúvida de usabilidade ou 

operacional da plataforma, a Genial estará disponível através dos contatos abaixo: 

Mesa de Operações: 

4004-8888, opção 2. 

Canal do Trader: 

canaldotrader@genialinvestimentos.com.br  

Time de plataformas: 

4004-8888, opção 4. 

  

mailto:canaldotrader@genialinvestimentos.com.br
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2. Acesso 

Para acessar o Aplicativo do Novo Home Broker da Genial Investimentos, siga os 

passos abaixo. 

No aplicativo, vá no menu principal, localizado na parte inferior da tela e 

selecione “Novo Home Broker”.  

 

O acesso também pode ser feito na guia de Ações e Futuros. Clique em Acessar 

para ser direcionado. 
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No primeiro acesso, você deve baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu 

celular, clique em “Ir Para a App Store”. Após baixar, não será mais necessário visitar a 

loja de aplicativos a cada acesso. 
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Baixe o aplicativo no seu celular. 

 

Após o aplicativo baixado, você poderá acessar o menu novamente e selecionar 

Novo Home Broker. 

 



 

Home Broker | Manual de uso                                                                                                                7 
 

Ao clicar no ícone, o Novo Aplicativo será aberto. Clique em Entrar: 

 

Você será direcionado para a página de Login. Digite as mesmas credenciais de 

acesso que é feito no portal da Genial. 

 

Pronto, você está logado no aplicativo do novoHome Broker da Genial 

Investimentos.  
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3. Menu Principal  

Ao abrir o Aplicativo, você terá acesso as ferramentas do Home Broker, basta 

acessar o Menu especificado no canto superior à esquerda, representado por três traços 

na horizontal. 

 

O menu aparecerá no canto esquerdo do seu celular, mostrando o seu nome, 

sua conta e as opções de ferramentas disponíveis no aplicativo. 

 

Vamos passar cada uma delas a seguir.   
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4. Modo de operação 

O Home Broker da Genial Investimentos foi desenvolvido para permitir que você 

opere através de dois modos: Padrão e Day Trade. 

4.1 Modo Padrão 

No modo Padrão, as posições que você abrir e que não forem fechadas ao final 

do dia por você ficarão em custódia para os próximos pregões. Esse modo é indicado 

para quem deseja operar Swing Trade e ficar posicionado no papel. 

No modo padrão, a chave de negociação aparece desta forma: 

 

Neste modo, você terá acesso a sua custódia aqui na Genial Investimentos, onde 

poderá visualizar os ativos e sua respectiva posição.Não é necessário realizar alocação 

específica para operar pelo modo Padrão, independente do mercado, e a alavancagem 

dependerá da garantia que você tem na corretora. 

Reforçamos que as operações feiras por este modo não serão encerradas pelo 

sistema de risco no final do dia, dado que a validação da margem para passar 

posicionado já é avaliada na abertura da posição. 

4.2 Modo Day Trade 

Ao habilitar o modo Day Trade, as posições que você abrir serão zeradas no fim 

do pregão. As ferramentas de negociação exibirão apenas a suas operações Day Trade 

e suas posições consolidadas em custódia não serão exibidas. 

No modo day-trade, a chave de negociação aparece desta forma: 

 

Para que possa fazer as operações neste modo, é necessário realizar a alocação 

via Trader Cockpit (https://trader.genialinvestimentos.com.br), na área designada do 

Home Broker, tanto para operar no mercado Bovespa, quanto no mercado futuro.  

 

  

https://trader.genialinvestimentos.com.br/
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5. Análise 

5.1 Cotações 

 

Nas opções de cotações, você terá acesso a grade de cotações dos ativos do 

mercado, com a informação do ticker, preço e a variação do dia. 

 

Na opção das configurações, acessado através do símbolo da engrenagem do 

lado superior direito, você pode configurar as informações que podem ser visualizadas 

na grade de cotações e a ordenação dos ativos. 
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Na ordenação, é possível classificar por vários parâmetros, como Ticker, Status, 

Variação, preço e outras opções. 
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Nas opções de visulização dos ativos, você pode configurar quais informações 

serão exibidas no cartão. As infos do Papel, Último Preço e Variação, exibidos na linha 

superior, são obrigatórios. 

 

Para remover um ativo, basta pressionar o card do ativo e escolher a opção 

Ordenar/Remover. Ao escolher um ativo, através da grade inicial, você é direcionado a 

um gráfico simples das cotações daquele papel, com informações mais detalhadas de 
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preço, como abertura, máximo, mínimo, preço do fechamento anterior, número de 

negócios entre outros. 

No gráfico você pode escolher a periodicidade através do botão de 1D (um dia), 

1S (um semana), 1M (um mês), 3M (três meses), 6M (seis meses), o ano vigente e a 

variação dos últimos 12 meses (1A). 

 

Além disso, nessa tela você pode ter acesso a um gráfico mais detalhado do ativo 

(com a possibilidade do envio de ordem, inserção de indicadores entre outras funções), 

a boleta de compra e venda, ao livro de ofertas e ao Times & Trades. 

 

5.2 Gráficos 
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Você pode realizar seus estudos através do gráfico do aplicativo. 

O menu inferior, é possível realizar os diversos ajustes de periodicidade, inserir 

indicadores, estudos, ativar a boleta e outras opções. 
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A periodicidade pode ser configurada através do símbolo do relógio localizado no 

Menu. 

 

No símbolo do “candle”, você pode escolher a aparência do gráfico, escolhendo 

entre o Candlestick, Barra, Linha e Montanha. 

 

Para configurar as cores da linha, basta selecionar a bolinha localizada à direita 

da linha que você quer alterar. 
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Voltando para o menu do gráfico, a configuração os indicadores é a terceira da 

esquerda para a direita.  

 

Ao acessar, você poderá visualizar todos os indicadores disponíveis para inserir 

no seu gráfico. 

 

Dependendo do indicador que queira selecionar, este poderá ser inserido no 

próprio gráfico ou numa nova janela. 
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Após feito a inserção, o indicador em questão aparecerá no gráfico de 

Indicadores Ativos e você poderá configurá-lo através do botão da engrenagem  
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Para configurar os Estudos, você deve acessar o ícone indicado abaixo: 

 

A lista de estudos disponíveis aparacerá, com as opções de inserir Linha, 

Retângulo, Canal, Elipse, Resistência, Triângulo e Segmento de Reta. Outra função é a 

opção de Excluir, Ocultar e Travar os Estudos.  

 

Por fim, é possível inserir ordens através do gráfico, selecinando a opção da 

boleta no menu abaixo: 

 

Essa boleta é mais simples, onde você pode mandar compra e venda a mercado, 

limitada e stop. Dependendo do preço que será configurado na boleta, automaticamente 

será configurado se será uma ordem limitada, stop ou a mercado.  



 

Home Broker | Manual de uso                                                                                                                19 
 

Por padrão, a boleta irá estar configurada para envio a mercado.  

Caso você insira um preço acima do negociado no mercado, a botão de envio 

automaticamente se configurá Compra Stop e Venda Limitada. Se for inserido um preço 

abaixo do preço de mercado, o botão irá automaticamente mudar para Compra Limitada 

e Venda Stop.  

Após a configuração de um preço, basta apertar no ícone do X no campo de 

preço para voltar a confiração de compra e venda a mercado.  

 

O botão de zerar só será utilizado para zerar uma posição em aberto. Caso não 

tenha posição, o aplicativo mostrará o alerta abaixo: 

5.3 Livro 

Ao acessar o Livro, você tem a opção de visualizar o SuperDOM, o Livro de 

Preços e o Livro de Ofertas. 

5.3.1 Livro de Ofertas 

O livro de ofertas não tem nenhum agrupamento. Você pode visualizar as ofertas 

disponíveis no book aguardando execução. Além da quantidade e preço, é possível 

visualizar o participante que está com a oferta pendurada no livro. A seleção do ativo se 

dá no canto superior direito. 
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5.3.2 Livro de Preços 

No Livro de Preços, as ofertas são agrupadas pelo seu preço. Nesta ferramenta, 

é possível ver qual o preço do topo do book de oferta e as quantidades respectivas de 

cada uma. 

 

5.3.2 SuperDOM 

Já a ferramenta do SuperDOM é muito conhecida e está presente na grande 

maioria das plataformas profissionais. A ferramenta agrupa as ofertas por preço e ajuda 
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a avaliação e entendimento da profundidade do livro de ofertas, liquidez dos ativos em 

determinado preço e as intenções de compra e venda. 

 

Ao selecionar alguma linha do SuperDOM, automaticamente abrirá a boleta com 

as opções de Compra e Venda a Mercado, Compra e Venda Stop e os botões de Zerar e 

Inverter.  

5.4 Times & Trades 

No Times & Trades, você pode acompanhar os negócios mais recentes realizados 

em tempo real. A ferramenta mostra o valor na qual o negócio foi fechado, as 

contrapartes (instituições compradoras e vendedoras) e o horário do negócio. 
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No Menu superior, você visualizará o Ativo, o último preço, a variação diária e o 

volume negociado.  

6. Negociação 

6.1 Comprar/Vender 

Ao selecionar essa opção, o aplicativo irá direcionar para a abertura da Boleta. 

Abaixo, um exemplo de uma boleta de compra: 
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Para escolher o ativo, selecione no canto superior direito e digite o ativo desejado. 

Ao escolhero ativo, a boleta irá mostrar no menu o último preço negociado, compra 

(BID), Venda (ASK), Hoje, Variação. A Boleta precisa ser preenchida com os campos 

Tipo, Qtd, Preço e Validade.  

Tipo: É o tipo da ordem. Você pode enviar uma ordem limitada, a mercado 

e ordem stop. Ao selecionar a opção Stop, o campo do preço stop será habilitado na 

boleta. 

Qtd: Aqui deve-se inserir a quantidade para negociação, vale lembrar que cada 

ativo tem seu lote padrão. 

Preço: Neste campo você determina o preço da ordem que será enviada ao 

mercado. Ao selecionar a opção “A mercado”, a ordem é enviada no melhor preço do 

book para ser executada instantaneamente. 

Validade: Deve-se selecionar a validade da ordem que será enviada ao mercado. 

Caso a ordem não seja executada, será expirada de acordo com o seu vencimento. As 

opções são Hoje (DIA), Até Cancelar (VAC), Tudo ou Nada (TON), Até o dia (VAD). No 

caso da ordem válida até odia, será habilitado o campo Data para inserir a validade. 

Importante: para ordens no mercado futuro, as ordens só podem ter validade para o dia 

(Hoje).  

Preço Stop: Nesta opção, deve-se inserir o preço de gatilho da ordem. Quando 

ocorre negociação no preço de disparo da ordem, a oferta é enviada ao book de ofertas 

para ser executada no preço limite especificado (campo preço), isto é, após o disparo, 

se converte em ordem limitada. 

6.1.1 Boleta Rápida 

A Boleta Rápida reúne ferramentas importantes para quem deseja agilidade na 

compra e venda de ativos. 
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A Boleta Rápida reúne ferramentas importantes para quem deseja agilidade na 

compra e venda de ativos. Essa ferramenta possui os botões para Compra e Venda a 

Mercado, Compra e Venda no Bid e no Ask. 

Além disso, há o botão de Zerar, que zera aquele ativo específico selecionado e 

o botão de Zerar Posições, que zera todas as posições em aberto.  

O botão de Inverter irá zerar a posição e abrir uma nova no lado contrário. Por 

exemplo, se você estiver comprado de 100 ações e clicar em Inverter, a posição será 

zerada e você passará a ficar vendido na mesma quantidade. 

Nessa tela, também é possível acessar diretamente a posição, lista de ordens e 

livro de preços.  
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6.2 Posição 

Na guia posição você pode visualizar o seu Resultado Aberto (R$), o Resultado 

(%), Saldo, Saldo disponível, o Total da posição e o valor do Patrimônio, além do 

resultado de cada ativo da carteira. 

 

Ao selecionar um ativo, você pode zerar a sua posição através do botão “Zerar” 

ou ver os detalhes da posição através do botão “Detalhes”. 
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Em detalhes, você poderá visualizar além das informações do ativo, como 

resultado do dia, preço atual e valor da posição, você também conseguirá visualizar a 

custódia,onde mostrará em qual carteira o ativo está alocado.  

 

6.3 Lista de Ordem 

Nesta ferramenta, você tem acesso ao acompanhamento das ordens enviadas, 

com possibilidade de cancelamento de ofertas em aberto, reenvio de ordens e detalhes 

de todas as suas ordens enviadas à bolsa. 
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Você pode filtrar as ordens através do Ticker, Lado, Status e Data. Ao pressionar 

uma linha com uma orde em aberto, irá aparecer um pop-up com opções de editar, 

cancelar ou reenviar a ordem  

 

Ao escolher Editar a ordem, você será direcionado para a tela abaixo onde poderá 

inserir uma nova quantidade ou um novo preço. 
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7. Notícias 

Para visualizar as principais notícias do mercado, o Home Broker da Genial 

oferece a ferramenta de Notícias, basta acessar em Notícias: 

 

No botão do filtro, localizado no canto superior direito, você pode filtrar as 

notícias através do mercado, ativo, fonte, categoria, palavras personalizadas e 

relevância.  
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8. Configurações 

No menu principal, você pode acessar as configurações do aplicativo. É possível 

configurar parâmetros de negociação e do gráfico. 

 

No acesso à negociação, você pode configurar o cancelamento de orden ao zerar 

a posição, o preço mostrado na posição e diversas confirmaões no envio, cancelamento 

e edição de ordens: 
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Na opção do gráfico, é possível configurar a escala de preços e os ajustes: 
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No botão do filtro, localizado no canto superior direito, você pode filtrar as 

notícias através do mercado, ativo, fonte, categoria, palavras personalizadas e 

relevância.  

 

genialinvestimentos.com.br 


