
 

INTERAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS DE TRADE 

 

Leia nossos posts elucidativos com curiosidades e situações reais de trades 

que podem ajudar a evitar problemas operacionais e esclarecer a vida do 

operador. 

Na ajuda de hoje de hoje vamos falar de um episódio que muitos investidores 

esquecem. Algumas plataformas de negociação independentes não são 

100% conectadas a sua conta da corretora e isso pode trazer diversos 

descasamentos. 

Exemplo: 

Trader com conta na XP que opera pelo MetaTrader 5 - Uma ordem emitida via 

Homebroker não é lida pela plataforma MetaTrader 5, mas uma ordem emitida 

via MetaTrader 5 é lida pelo Homebroker. 

Por que isso pode causar problema? 

Se o trader tem uma estratégia automatizada no MetaTrader e deseja “zerar”, 
digamos, uma posição, ele deverá fazer isso pelo próprio MT5. A venda ou 
compra que for feita pelo XP Pro não afetará a estratégia automatizada que 
estará em vigor e o MetaTrader continuará operando como se nada tivesse 
acontecido. Ou seja, o MetaTrader irá operar baseado em uma posição errada 
em relação a posição da corretora. 
 
Veja uma ocasião real: 
 
Fato muito corriqueiro é quando uma posição é enquadrada pelo departamento 
de risco da XP. Eles enviam um e-mail de aviso de enquadramento e executam 
a ordem caso tenham motivos para fazê-lo. O MetaTrader 5 continua a fazer as 
operações automatizadas sem levar em conta a ação tomada pelo risco, 
podendo acarretar em uma venda ou compra indesejada de um ativo. 
 
 
 
 



 
Vamos olhar como funciona essa interação entre plataformas em cada uma 

das principais plataformas disponíveis na XP: 

 XP Pro, Home Broker, XP Mobile: São as plataformas ligadas direto à 

sua conta. Elas enxergam tudo que acontece em todas as outras 

plataformas e se comunicam entre si. Plataformas ideais para checagem 

de posição. 

 ProfitChart, Tradezone e Trader Gráfico: Plataformas terceirizadas 

que apenas conseguem ver o que acontece no intraday. Ou seja, se 

você abrir uma posição em um dia e entrar no dia seguinte, elas não vão 

ver que essa posição está aberta. Ideais para o DayTrade. 

 Metatrader 5: Queridinha dos robôs, também é uma plataforma 

terceirizada e merece muita atenção pelos exemplos descritos acima. 

Ela enxerga posições do dia e carregadas (de dias anteriores), porém só 

enxerga o que acontece nela. 
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