
  

Termo de Abertura do Projeto   

   

Título do Projeto: RADAR DO INVESTIDOR 
Professor Orientador: Alessandra Dutra 
Semestre: Segunda e Quarta JK – 2021.1 
 
Justificativa do Projeto: Um dos veículos mais utilizados para investimentos no Brasil são os fundos. Eles 
funcionam como carteiras onde os gestores especializados cuidam do dinheiro dos clientes investindo em 
produtos no mercado financeiro. Mas saber qual fundo ideal para investir é sempre um problema para as pessoas, 
os dados normalmente são muito complexos e as plataformas dos bancos não permitem que sejam feitas 
comparações nem expõem de forma clara as taxas cobradas. Os fundos (ICVM-555) são obrigados pela CVM a 
publicar estas informações com no máximo 3 dias de atraso, sendo essas informações públicas e gratuitas. 
 
Objetivos do Projeto: Criar uma ferramenta WEB com usabilidade fácil que permita que clientes possam buscar 
informações e comparar diferentes produtos de investimentos para encontrar o melhor a investir. Neste projeto 
vamos focar na possibilidade de comparar fundos de investimentos e com isso precisamos criar uma ferramenta 
para auxiliar as pessoas ao acesso a estas informações de forma simples e prática. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
• Busca indexada: Permitir que os usuários busquem os fundos por qualquer tipo de informação relacionada. 
• Visualização das informações do fundo: Permitir que os usuários acessem informações referentes ao fundo 
encontrado. 
• Visualização do histórico de rentabilidade e benchmarks: Desenvolver um gráfico para diferentes visualizações 
do histórico de cada fundo. 
• Seleção de fundos para comparação: Permitir que o usuário selecione vários fundos para realizar um 
comparação das informações e gráfico de rentabilidade entre eles. 
• Permitir compartilhar uma pesquisa ou comparação com outra pessoa: As comparações devem gerar uma url 
compartilhável, não necessitando ser armazenada em banco, apenas com estrutura formatada para abrir a tela 
novamente com o mesmo resultado de pesquisa ou comparação. 
 
Não está no Escopo, mas poderia estar no roadmap: 
• Comparar outros tipos de produtos de investimentos além de fundos 
• Ter um controle de conta de usuários com histórico de pesquisas e favoritos 
• Assinatura para receber atualizações semanais ou mensais dos fundos 
•Realizar operações de investimento 
 
Premissas de Tecnologia: 
• Plataforma Web responsiva para mobiles 
• Seguir o style guide da Warren 
• Ser indexável para SEO 
• Executar consultas por URL 
• Usar arquitetura focada em otimizar recursos de cloud (AWS) 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.   
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