
>Plataformas
Custos de Contratação

A plataforma de investimentos é um ambiente online disponibilizado aos clientes permitindo
que os investidores tenham acesso a diversos tipos de produtos, que vão de renda fixa a
renda variável.

Quando falamos dessa ferramenta, é importante ressaltar que está tem o condão de oferecer
não apenas investimentos, mas diversas informações e serviços úteis aos investidores, para
que, assim, possam tomar decisões mais eficazes.

Para contratar a plataforma o cliente deverá enviar um e-mail para
plataformas@necton.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800-7709936.

> Plataformas disponíveis para contratação

Home Broker Negocie ações, controle seus fundos de investimento e confira as
cotações e informações relevantes do mercado financeiro. Negocie
ações, controle seus fundos de investimento e confira as cotações e
informações relevantes do mercado financeiro.

Após realizar seu login no nosso site, você terá acesso direto a operações
em Ofertas Públicas e Fundos de Investimento. Tudo isso apenas a um
clique de distância! Após realizar seu login no nosso site, você terá
acesso direto a operações em Ofertas Públicas e Fundos de
Investimento. Tudo isso apenas a um clique de distância.

Custos de Contração

o Gratuito 

Simulador

o Não disponível 

Profitchart
• O Profit One atende ao trader que busca recursos amplos da análise
técnica para vencer no mercado com propriedade. Dispondo de gráficos
com periodicidades da análise técnica clássica e até mesmo o gráfico
Renko, essa plataforma compila dezenas de indicadores técnicos e
ferramentas de estudo gráfico que impulsionam o operador para o
caminho da consistência.

Profit One

Custos de Contração

o R$34,90 

Simulador

o Sim - R$59,90 



A versão Plus disponibiliza ferramentas voltadas ao trader que busca
dinâmica, agilidade e eficiência. Com recursos para perfis diversos,
inclusive o day-trade, essa plataforma une funcionalidades de tape

Profit Plus

Custos de Contração

o R$109,00 

Simulador

o Sim - Gratuíto

A versão Pro amplia o conjunto de recursos existentes no Profit Plus
através da integração de módulos de software e funcionalidades extras. O
sistema foi projetado tendo em vista as necessidades e

Profit Pro

Custos de Contração

o R$170,00 

Simulador

o Sim - Gratuito

Tryd

O Tryd é uma solução inovadora desenvolvida com a vasta experiência em
roteamento de ordens da SolutionTech e a expertise da CellBroker em
difusão de sinal da BM&FBOVESPA. Apostando na velocidade das
informações, o Tryd proporciona mais rapidez às operações, com alto grau
de estabilidade e usabilidade, baixa latência, refinado padrão visual e
baixo custo total de propriedade (TCO).

De forma inovadora, confiável e precisa, essa plataforma voltada para o
Trader Profissional e Scalpers, transmite notícias, ofertas, cotações em
tempo real da BM&FBOVESPA e bolsas internacionais.

Custos de Contração

o R$160,00 

Simulador

o Sim - Gratuito

Tryd Pro

Custos de Contração

o R$79 

Simulador

o Sim - Gratuito

Tryd Trader
De forma inovadora, confiável e precisa, essa plataforma voltada para o
Trader Profissional e Scalpers, transmite notícias, ofertas, cotações em
tempo real da BM&FBOVESPA e bolsas internacionais.



Plug and Trade

O Plug and Trade Fast Trader é nossa plataforma para execução de
algoritmos em alta frequência (algotrading). Desenvolvida com tecnologia
de ponta e utilizando uma arquitetura inteligente de processamento e
execução de algoritmos no servidor, entrega desempenho uniforme para
todos os clientes e baixa latência para execução das ordens. Além disso,
nosso Robô implementa diversos controles para que as estratégias sejam
executadas sempre de acordo com o requisitado pelo operador
permitindo aproveitar todas as oportunidades que o mercado apresenta.

Custos de Contração -
Versão Básica

o R$100,00

Simulador

o Sim

PNT Fast Trader

Fast Trade

Plataforma segura, estável e preparada para negócios rápidos.

Custos de Contração

o R$49,90

Simulador

o Sim - Gratuito

Fast Trade Start

Custos de Contração

o R$79,90 

Simulador

o Sim - Gratuito

Fast Trade Pró

Ferramenta para negociação eletrônica de ativos

Execução de algoritmos

Custos de Contração -
Versão Avançada

o R$100,00

Simulador

o Sim

Smartt Bot

A SmarttBot é a única plataforma de robôs feita para o mercado brasileiro.
Totalmente aderente com as exigências da B3 e dos reguladores, a
SmarttBot permite que você automatize suas operações em bolsa, com
robôs que vão rodar na nuvem e que podem ser acessados pelo
computador ou celular de onde você estiver

Smartt Bot



BLK

Uma plataforma de ultrabaixa latência, especializada em eletronic
trading e monitorada por profissionais altamente qualificados

Algorítimos pré-customizados, Plataforma Multi-broker e ClickTrade
ordens instantâneas

Plataforma RoboTrader
Segmento – Institucional

Simulador

o Sim - Gratuito
R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 600,00



¹Unicast – As posições visualizadas na ferramenta são apenas aquelas originadas na própria plataforma.
²Multicast – O cliente visualiza todas as operações, independentemente da plataforma em que foi originada.
³Black box – Os parâmetros são definidos previamente pelo fornecedor do software, tendo o cliente menor
possibilidade de customização, por exemplo: permite apenas a definição do preço de entrada e do preço de
saída. White box – Permite que todos os parâmetros sejam definidos pelo cliente.

> Tipos disponíveis de plataformas, algoritmos

Tela de Negociação
Modelo Multicast / 

Unicast (1)
Utiliza Estratégia? 

(2) e (3)
Home Broker Multicast Não

Fast Trade Multicast Não

Profit Chart Multicast Black box

PNT Fast Multicast Black box

SmarttBot Unicast Black box

Tryd Multicast Não

Robo Trader Multicast White box

As responsabilidades na utilização das plataformas encontra-se no termo de
contratação.


