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Especificações Técnicas 
 

Funcionalidades: 

 

1. Terminal de Notícias: o principal diferencial do Markets é a desintermediação da 

informação. Diferente dos demais terminais de notícias que tem uma agência de 

notícias por trás, o Markets permite a seus usuários definir quais fontes consumir via 

feed de notícias. Feed é uma fonte de conteúdo atualizada em tempo real, seja ela de 

sites de notícias, blogs, redes sociais ou outras fontes.  

 

O terminal de notícias do Markets permite ao usuário selecionar e mesclar diferentes 

feeds de informação em uma ou várias janelas, criando o seu próprio fluxo de 

informação customizado. Além de fontes como RSS, Twitter, YouTube e Reddit, o 

usuário também poderá consultar conteúdo exclusivo na CVM, B3 e BCB, ou 

diretamente em sites, a partir de sua URL. 

 

2. Busca Inteligente: o mecanismo de busca do Markets consulta a Internet em busca 

de RSS relacionados. Ao mesmo tempo, fontes como Twitter, YouTube e Reddit 

também são consultadas. O usuário também poderá buscar conteúdo exclusivo em 

fontes como CVM, B3 e BCB.      

 

Mesmo após concluída, o nosso motor de busca continuará trabalhando em 

background, indexando fontes relevantes e retornando novos resultados. Quando 

termos já indexados forem pesquisados novamente, mais resultados serão 

apresentados e a busca levará menos tempo para ser concluída. 

 

3. Preços e Cotações: preços e cotações em tempo real de ativos selecionados 

negociados na B3. Ações, futuros, commodities, índices, juros e moedas. Essas 

cotações podem ser consumidas em seu painel de notícias, em forma de tabelas de 

preços e gráficos, ou diretamente no Excel via Add-on. Cabe mencionar que se faz 

necessário permissões de administrador para a instalação do Add-on do Excel. 

 

4. Filtros e Highlights: umas das principais funcionalidades do Markets é: não só 

permitir que o usuário escolha quais fontes de informação deseja consumir, mas 

também consumir essa informação a melhor forma possível. Fazendo uso de filtros e 
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highlights, o usuário poderá melhorar a qualidade da informação que está 

consumindo. Cada janela pode ser configurada para mostrar highlights coloridos 

baseado em regras customizáveis que detectam palavras-chave e/ou feeds. Tais 

regras também servem para gerar filtros, que ao invés de destacar, excluem 

informações que não condizem com a regra.  

 

5. Bancos de dados Econômicos: O Markets conta com uma integração dinâmica com 

alguns repositórios de dados estatísticos. Navegando pela interface do menu Data, o 

usuário poderá selecionar uma ou várias séries históricas e exportá-las diretamente 

para o Excel. Caso o usuário tenha feito a instalação do Add-On de Excel, essa 

integração torna-se dinâmica, permitindo ao usuário consumir esses dados 

diretamente por meio de fórmulas.  

 

Atualmente, o Markets está conectado a 6 bancos de dados: St. Louis Federal 

Reserve (FRED), EuroSTAT, OECD, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Central Europeu (ECB) e Banco Central do Brasil (BCB-SGS).  

 

6. Sincronização de contas e importação de feeds: Caso o usuário possua contas no 

Youtube ou Twitter, e deseje sincronizá-las com o Fluxonaut, este pode autorizar tais 

plataformas através do um método de autenticação via navegador. Para tanto, basta 

o usuário clicar no botão de sincronização e concluir o processo iniciado em seu 

navegador de internet. Assim o usuário pode incorporar facilmente conteúdos de seu 

acervo pessoal ao seu terminal de notícias.  

 

Adicionalmente o usuário também pode importar um arquivo OPML (comumente 

gerado por leitores de RSS) para facilitar o processo de migração de seus feeds RSS. 

 

7. Curadoria exclusiva: Apesar de inúmeras ferramentas para seleção e customização 

de feeds de notícias, o Markets também possui painéis de notícias cujas fontes foram 

previamente selecionadas por nossa equipe de conteúdo. Navegando pelo menu 

Discovery, nossos usuários terão acesso a inúmeros painéis de notícias curados, 

segmentados por tema ou natureza do assunto. Esse processo de curadoria é 

constante e tem como objetivo facilitar a descoberta de conteúdo.  

 

8. Ferramentas Gráficas: O Markets permite que o usuário crie seus próprios gráficos 

de preços de ativos negociados na B3 em tempo real, a partir dos menus New ou 
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Data. Esses gráficos, por padrão, são visualizados em candles. O usuário poderá 

parametrizar o tamanho da amostra, a cadência e cores dos candles.  

 

9. Platão de Empresas: Acompanhe o plantão de notícias e fatos relevantes das 

companhias listadas na B3 podendo adicionar filtros e highlights para destacar as 

notícias mais relevantes.  

 

10. Diretório Público: Todas as janelas criadas no Fluxonaut podem ter sua privacidade 

configuradas como públicas ou privadas por seu criador. As janelas públicas podem 

ser acessadas por meio de pesquisa na seção de diretórios públicos. As janelas 

públicas de cada usuário estarão listadas e poderão ser incorporadas ao seu terminal. 

 

11. Prévia de Conteúdo: É possível visualizar uma prévia do conteúdo apresentado em 

cada feed. Ela abre como uma janela navegável (baseado no projeto chromium) que 

pode ser expandida ou redirecionar a prévia para o navegador padrão do computador. 

  

12. Favoritos: O usuário pode salvar o link de qualquer feed/notícia que aparecer em 

suas janelas adicionando-o aos seus favoritos. As notícias marcadas como favoritas 

estarão disponíveis para leitura, tanto em seu painel de notícias, quando no celular. 

 

13. Twitter Search: Para os usuários que sincronizaram suas contas do Twitter também 

está disponível a criação de buscas customizadas no Twitter. O Twitter Search permite 

a criação de uma janela que filtra tweets baseados em: termos, hashtags, 

personalidades, quantidades de respostas, localização entre outros. É possível criar 

várias buscas simultâneas, mas apenas uma por janela.  

 

14. Chat: O chat permite iniciar conversas diretas ou em grupo com outros usuários da 

plataforma. Além disso, através do chat é possível compartilhar tanto notícias como 

janelas via drag-and-drop.  

 

15. Integração com o Microsoft Excel: O plug-in do Fluxonaut para o Excel permite com 

os valores de cotação em tempo real sejam transmitidos automaticamente para as 

planilhas do usuário. Além dos dados em tempo real também é possível a 

transferência de dados históricos de cotações e dados econômicos de instituições 

financeiras nacionais e internacionais.  
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16. Integração com o WhatsApp e Telegram: O usuário pode adicionar a seu terminal 

janelas do WhatsApp e Telegrama para facilitar a comunicação com colegas e 

clientes. Esta funcionalidade, entretanto, está suscetível às políticas internas de 

restrição dos clientes caso seja necessário o bloqueio ou restrição. 

 

Ferramentas Administrativas 

1. Cobrança Centralizada: A plataforma possui a opção de cobrança centralizada para 

clientes com múltiplas licenças.  

 

2. Gerenciamento de Usuários: Dentro da plataforma é possível gerir as licenças 

contratadas que são utilizadas pelos seus usuários. 

 

3. Canal de Suporte ao Usuário: Dentro do chat software fornecemos aos usuários 

suporte para problemas na plataforma.  

 

4. Co-Branding: Existe a opção de Co-Branding caso o contratante deseje redistribuir o 

Markets com sua identidade visual própria para clientes e terceiros. 

 

Segurança 

 

1. Criptografia e armazenamento de senha: Utilizamos SSL em todas as conexões 

que trafegam dados sensíveis. Utilizamos criptografia com sal para armazenar senhas 

em nosso banco de dados. Do lado do cliente, caso ele opte por “lembrar do usuário” 

para não ter que digitar usuário e senha sempre, nós geramos um token seguro e o 

armazenamos localmente criptografado. Esse token depende do MAC Address do 

usuário, portanto não pode ser usado em outra máquina. Uma vez que qualquer outro 

usuário faça login na máquina em questão, o token é invalidado e é necessário usar 

as credenciais para logar novamente. 

 

2. Armazenamento de contas sincronizadas: Caso o usuário venha a sincronizar 

sua(s) conta(s) do Twitter e/ou Youtube será gerada uma token, a qual é armazenada 

em local seguro, que permite o acesso dos feeds presentes nas contas. O processo 

de validação ocorre diretamente com o provedor através da estrutura de autorização 

baseada no OAuth 2. Nenhuma informação pessoal como senha e dados cadastrais 

são armazenados por nós. 
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3. Coleta de informações: Nós coletamos informações de uso da plataforma (p.e. 

funcionalidades mais usadas e relatórios de erros), que são armazenadas em local 

seguro e utilizadas apenas para a melhoria da usabilidade e correção de erros. 

 

4. Ofuscação do Cliente: Tomamos medidas para impedir engenharia reversa do nosso 

software e melhorar a segurança das informações dos usuários. Empregamos no 

software técnicas de ofuscação de código. Isso torna o código intermediário (IL) 

ilegível, impedindo sua captura, além de criptografar, durante a execução do 

programa, qualquer informação do usuário ou sistema que possa conter dados 

sensíveis.  

 

5. Backup: Nossos servidores fazem back-up diário automático das informações. Nós 

retemos back-ups dos últimos 60 dias. 

 

Compliance  

 

A única parte sensível às regras de compliance exigidas pelo mercado financeiro envolve 

a nossa ferramenta de Chat. Nesse sentido, nós não realizamos criptografia end-to-end 

no chat justamente para nos enquadrar no possível requerimento de histórico por 

autoridades competentes. Atualmente, caso seja necessário prover histórico, estamos 

atendendo por demanda, basta enviar um e-mail para contact@fluxonaut.com com a 

solicitação que entraremos em contato imediatamente. Para melhorar esse processo, 

estamos desenvolvendo uma ferramenta que dará ao administrador de T.I. um acesso 

especial em nuvem para o histórico dos usuários de sua instituição, eliminando assim a 

necessidade de entrar em contato conosco. 
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