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Mind Consulting 

We make IT happen. “ 
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Introdução e 
cenário 

O presente documento tem 

como objetivo apresentar alguns 

cases desenvolvidos pela Mind 

relacionados com o Mercado 

Financeiro a fim de dar insights e 

também apresentar projetos reais 

para que o cliente possa conhecer 

nossos trabalhos e metodologia de 

entregas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mind Consulting 
We care about details. 

 

Since 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 1: Lucrei 
O projeto Lucrei realizado para a Capitólio investimentos teve como base um 

simulador de carteiras, um comparador de fundos além de um gerador 
automático de lâminas. Para viabilizar as análises e gerações automatizadas foram 
necessárias algumas integrações com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), 
BOVESPA, AMBIMA e Banco Central. 

 
 

 O simulador de 
carteiras possui login com 
redes sociais 
automatizadas, e-mail de 
boas-vindas, sistema de 
recuperação de senha e 
também a possibilidade 
de o usuário criar 1 ou mais 
carteiras deixando 
inclusive a possibilidade 
de comparar diferentes 
carteiras aberta para o 
usuário. 

Além disto é possível 
comparar os 
investimentos com outros 
benchmarks como CDI, 
IBOV, IPCA, Poupança e 
SELIC. 

Por fim, o simulador 
gera um radar chart com o 
perfil da carteira do 
investidor segundo 4 
indicadores: Risco, % 
Benchmark, Rentabilidade 
e Eficiência. 

 



 

Principais pontos realizados no projeto 

1) Login com redes sociais 
2) Gerenciamento de recomendações 
3) Integração BOVESPA 
4) Geração de relatórios 
5) Sistema de movimentações 
6) Sistema de chat 

O sistema acima foi realizado para um escritório de investimento o qual pediu sigilo em 
relação ao desenvolvimento, realizamos a criação da tecnologia e entregamos para o 
cliente havendo hoje somente suporte e manutenção do projeto. 

 
 
 

Case 2: App investimentos 

01 02 
Captação Gerenciamento 

 
 
A Mind desenvolveu um 
app para captação de 
novos investidores de um 
escritório de 
investimentos. A Ideia é 
que fosse um “plus” para 
o serviço oferecido pelos 
assessores e acabou 
virando um diferencial de 
mercado. 

 

1) App 
Investimentos 

 
 
O gerenciamento de 
informações também 
realizava relatórios 
financeiros, de acesso e 
uso de usuários, bem 
como foi exigido pelo 
cliente a geração de 
documentos como 
DAIR e DPIN feitos pelo 
sistema do CADPREV. 


