
O Mercado do
seu jeito

Terminal de notícias com cotações em tempo real, indicadores 
econômicos, chat e muito mais.



Tendências2

HiperprodutividadeMultidevicesInformation overload

Democratização de serviços
e ferramentas avançadas

Desintermediação
da informação

Ascensão do prosumer Informação real-time

Social/meme investing Multiscreens

Influencers de 
investimentos
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Dores

 Como me manter informado e atualizado? 

 Como estar por dentro de breaking news e trending
topics?

 Como está o mercado agora e qual impacto em 
minhas posições? 

 Estou perdendo informação relevante?

 O que os formadores de opinião (jornalistas, 
empresários e políticos) estão dizendo sobre a 
conjuntura? 

 Como as notícias impactam o mundo e os preços

 Como me relaciono com a comunidade?
E com meus clientes? 

Capacidade de 
absorver informação
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We are here
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Propostas de Valor

 Curadoria temática

 Ferramental avançado para centralização e organização 
de diversas fontes de informação

 Integração real-time com as bolsas (gráficos e tabelas de 
cotação)

 Alertas e notificações

 Inteligência sobre o newsflow (trending, market movers, 
correlação com ativos financeiros)

 Integrações sociais (Twitter, Reddit, YouTube)

 Multiplas plataformas

 Chat proprietário e integrações de outros chats

Dores

 Como me manter informado e atualizado? 

 Como estar por dentro de breaking news e trending
topics?

 Como está o mercado agora e qual impacto em 
minhas posições? 

 Estou perdendo informação relevante?

 O que os formadores de opinião (jornalistas, 
empresários e políticos) estão dizendo sobre a 
conjuntura? 

 Como as notícias impactam o mundo e os preços

 Como me relaciono com a comunidade?
E com meus clientes? 



• Sem tempo para acompanhar o Twitter?

O Markets incorpora o Twitter como fonte de informação em seu terminal de notícias, mesmo que você não possua uma conta.

• Seu browser não comporta tanta informação?

O Markets oferece uma maneira mais eficiente para consumir toda informação que precisa, utilizando um ou vários monitores.

• Planilhas atualizadas em tempo real com preços da B3?

Nosso Add-In permite a sincronização direta das suas planilhas. Acompanhe cotações em tempo real e preços históricos dos 

seus ativos negociados na B3.

• Preparado para mudanças nas regras de mercado?

Os alertas do Markets permitem monitorar os sites dos órgãos reguladores em busca de palavras-chave e conteúdo relevante 

para o compliance da sua operação.

• Não quer perder nenhum comunicado ou fato relevante das empresas que acompanha?

O plantão de empresas do Fluxonaut Markets te conecta com os últimos eventos registrados na CVM.

Motivações5



Crie e customize seus painéis de notícias. Defina quais fontes deseja seguir, incluindo feeds 

sociais, Youtube, sites e portais de notícias.

Organize diferentes painéis de acordo com a sua necessidade de informação. Gráficos, feed 

de notícias, Twitter, Telegram, Youtube, Fatos Relevantes CVM, cotações, entre outros.

Monitore, em tempo real, assuntos específicos: formadores de opinião e contas de Twitter, 

fatos relevantes e sites de empresas, palavras-chave e termos relevantes

Utilize o nosso chat para criar um canal de contato direto com sua equipe ou clientes, 

compartilhando seus painéis de notícias e conteúdo relevante. 

Conecte-se ao ecossistema da gestão de investimentos e acompanhe os fatos que estão 

movimentando os mercados.
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• Preços e cotações B3 em tempo real e histórico

• Preços e cotações NYSE e Amex com atraso de 15 minutos

• Curadoria Bancos Centrais G10, FED e ECB

• Alertas Intervenção Câmbio BCB

• Plantão de Empresas B3 e Fatos Relevantes CVM

• Curadorias Exclusivas Brasil (inflação, política, atividade econômica, ações e 

setores)

• Curadoria Internacional (G10, Latam e África do Sul)

• Integração com o Excel para dados históricos e em tempo real

• Experiência customizada, podendo selecionar as fontes que deseja seguir e 

criar dashboards personalizados
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Experiência high-end para os Assessores

Resultado da parceria: Plataforma diferenciada que estreita relacionamento e soluciona todas dores do cliente e do assessor num só lugar

Plataforma8



Experiência high-end e multiplataforma para seus clientes

Plataforma9
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comercial@fluxonaut.com

https://markets.fluxonaut.com
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