Plataformas de Investimentos
Conheça nossas plataformas, os custos envolvidos e a forma de contração e para uma melhor
experiência consulte o Manual que contempla as funcionalidades.
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1. Vale Broker
Plataforma de negociação padrão da Guide.
Link:
https://homebroker.guideinvestimentos.com.br/

Custo:
Não há custos envolvidos para utilização.
Como contratar:
Ao concluir a abertura da conta na Guide, o Cliente recebe as credenciais para acessar o site e
Plataformas de Home Broker.
Manual da Plataforma:
https://files.guide.com.br/2021/Compliance/plataformas/Guide%20_%20Homebroker.pdf
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2. Fast Trade
Com diversas funcionalidades, o Fast Trade possui diversas vantagens para operar, e ainda
disponibiliza um simulador para que você possa treinar antes de começar a operar de verdade.
O Fast Trade é uma plataforma de negociação segura, estável e preparada para negócios
rápidos, desenvolvida pela Cedro Technologies, empresa especialista no fornecimento de
soluções para o mercado financeiro.
A plataforma disponibiliza inúmeras ferramentas e funcionalidades, com as quais você monta
estudos, traça gráficos e se aprofunda no dia a dia da Bolsa de Valores e suas movimentações.
Entre os principais recursos da plataforma estão: Planilhas de Cotação, Link RTD (link com
Excel), Livros de Ofertas, Negócios Realizados, Calculadora Spread, Bovespa Volumes, Maiores
Altas e Maiores Baixas.

Links:
https://cedrotech.com/solucoes/fast-trade/

Custo:
Fast Trade Start: R$29,00/mês
Fast Trade Pro: R$79,00/mês
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Como contratar:
Entre em contato com a área de DMA pelo e-mail dma@guide.com.br

Teste da ferramenta:
Teste grátis por 7 dias
https://web.plataformafasttrade.com.br/register

Manual da Plataforma:
http://files.cedrotech.com/Downloads/Cedro/FastTrade/FastTrade_2_1_Manual.pdf
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3. Solution Tech - TRYD
Com uma enorme gama de funcionalidades, a Tryd é uma plataforma de negociação inovadora,
confiável e precisa, voltada para o Trader Profissional e Scalpers, que transmite notícias, ofertas,
cotações em tempo real da BM&FBOVESPA e bolsas internacionais.
O Tryd é uma solução inovadora para acompanhamento das cotações e negociação na B3,
apresentando-se como um sistema preciso e confiável que transmite, em tempo real, notícias,
análises, cotações, ferramentas e gráficos integrados em um único ambiente. 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).

Links:
https://www.tryd.com.br/
https://blog.tryd.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCGcda_wJZWI-U7yUSrMpPww
https://www.facebook.com/tryd.plataforma
https://www.instagram.com/trydtrade/
https://t.me/TrydBR
Custo:
Versão Trade: R$79,90/mês
Versão profissional: R$149,90/mês
Como contratar:
Entre em contato com a área de DMA pelo e-mail dma@guide.com.br
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Teste da ferramenta:
https://www.tryd.com.br/simulador.html
Manual da Plataforma:
https://tryd.com.br/manual/HTML/index.html?introducao.htm
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4. BLK – ROBOTRADER
Com funcionalidades e telas desenvolvidas para 4 perfis de investidores, a BLK Sistemas
Financeiros é uma empresa com ênfase na criação e desenvolvimento de softwares e
algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos financeiros. A BLK
oferece um sistema de fácil uso e aprendizado acelerado, com ótima usabilidade e relatórios
avançados.
A plataforma RoboTrader Algoritmos foi desenvolvida pela BLK Sistemas Financeiros, empresa
100% brasileira e líder no segmento de algoritmos financeiros no Brasil. Uma plataforma de
ultrabaixa latência e especializada em eletronic trading. Tem como principais funcionalidades
telas simples e customizadas, Fat-Finger, controle de limites, cotações nacionais e
internacionais, dataTrader, raio-x do mercado, Options Trader, simulador de operações e P&L
Intraday em tempo real.

Link:
https://www.blk.com.br/

Custos:
Versão Click Trade: R$150,00/mês
Versão Algo Lite: 350,00/mês
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Versão Algo Pro: R$550,00/mês
Versão Assessor Pro: R$750,00/mês
Como contratar:
Entre em contato com a área de DMA pelo e-mail dma@guide.com.br

Teste da ferramenta:
Cliente Varejo pode testar a plataforma de algoritmos através de um login diferenciado com
acesso ao ambiente de Simulação e testes.
https://www.blk.com.br/contato

Manual da Plataforma:
Manual Robo Trader

8

5. NELOGICA – PROFTCHART
Com grandes funcionalidades feitas para 3 perfis de investidores, o Proftchart possui
ferramentas avançadas e dinâmicas todo tempo, fazendo o operador se adiantar em relação ao
mercado. Com o Profit, você possui recursos para qualquer perfil analítico e operacional,
diferenciando-se dos demais traders.
Sua versão mais simples 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. Já sua versão mais sofisticada, a Pro, foi projetado tendo em vista as necessidades
e os desafios de Scalpers e Day-Traders. O desempenho aliado a um conjunto de tecnologias
especiais torna o ProfitPro a plataforma definitiva para o universo que vai da análise de fluxo de
ordens (tape reading), passando pelo Price Action e as operações sistematizadas.
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Link:
https://www.nelogica.com.br/?gclid=EAIaIQobChMIn5nVgqWD7wIVWwiICR35VgraEAAYASAAEg
LRf_D_BwE

Custo:
Versão One: R$79,00/mês
Versão Lite: 160,00/mês
Versão Pro: R$240,00/mês
Como contratar:
Entre em contato com a área de DMA pelo e-mail dma@guide.com.br

Teste da ferramenta e detalhes da funcionalidade:
https://www.nelogica.com.br/produtos/profit-training

6. SMARTTBOT
Com opções gratuitas e pagas, a Smarttbot é uma plataforma para traders operarem na bolsa
de forma automatizada. O trader configura sua estratégia em nossos robôs (algoritmo online),
que enviam as ordens diretamente para as principais corretoras do país.
Esta ferramenta realiza o roteamento de ordens, ou seja, executa de forma automática as
operações de compra e venda ao longo do dia, de acordo com os dados do mercado e seguindo
parâmetros pré-estabelecidos pelo usuário.
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Links:
https://smarttbot.com/

Custo:
Grátis na versão Free
Versão Lite: R$99,00/mês
Versão Pro: R$299,00/mês
Versão Expert: R$799,00/mês
Versão Advanced: R$1.399,00/mês

Como contratar:
Direto com o fornecedor, através do link https://smarttbot.com/planos/
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Teste da ferramenta:
https://app.smarttbot.com/public/cadastro
Manual da Plataforma:
Introdução
Como funciona?

7. AVISO IMPORTANTE
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos,
podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações
atualizada.
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