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A nova versão dos aplicativos
móveis do Broadcast, também
apresentada no evento em
Campos do Jordão, foi desen-
volvida pela própria Agência Es-
tado, com versões diferentes

para smartphones e tablets,
respeitando as especificida-
des de cada plataforma.

Os gráficos dessa versão vão
permitir uma visualização diá-
ria e intradiária, com mais fle-

xibilidade e informação deta-
lhada sobre o ativo. O “radar
do mercado” vai oferecer uma
visualização gráfica e numéri-
ca do mercado, com destaque
para as maiores altas e baixas.

Em qualquer lugar, os usuá-
rios terão acesso de forma rá-
pida a um cardápio mais com-
pleto de informações, para
que possam tomar suas deci-
sões.

O novo aplicativo traz um
canal para assistir por meio de
dispositivo móvel à programa-
ção elaborada pela AE TV, com
boletins diários produzidos
pela equipe de jornalistas da

Agência Estado e entrevistas
com formadores de opinião.

Além do acesso aos vídeos,
os usuários dos aplicativos po-
dem, com apenas um clique,
enviar por e-mail textos do
Broadcast 30 minutos após a
publicação.

Tanto o Broadcast+ como os
aplicativos contam com um la-
yout mais interativo, que per-
mite a leitura das notícias sem

necessidade de abrir uma no-
va aba de navegação, por exem-
plo. Os usuários podem ainda
personalizar sua tela de acor-
do com a necessidade e criar
um caderno de notícias pes-
soal, mesclando os noticiários
de maneira customizada –
com as opções AE News, Agro-
negócios, Empresas e Setores,
Político e Esportes, além das
demais abas de análises.

CONFIRA ALGUMAS NOVIDADES DO ‘BROADCAST+’

Versão aumenta a interatividade
em smartphones e tablets

A nova interface de precificação de opções permite
montar estratégias como travas de alta e de baixa,
o monitoramento de fluxo de caixa e a visualização
gráfica da estratégia em um única janela.

O Broadcast+
agrega uma navegação
mais amigável para o
acompanhamento de
notícias e cotações
com novas funcionalidades,
como análise
fundamentalista e
gráficos mais flexíveis
e detalhados.

A Agência Estado, empresa do
Grupo Estado, apresenta ho-
je o Broadcast+, nova versão
de sua plataforma de notícias
e dados financeiros em tem-
po real. Com mais funcionali-
dades, o serviço aumenta as
possibilidades de análise e
amplia a cobertura instantâ-
nea do mercado financeiro
brasileiro, liderada há 22
anos pela Agência Estado,
sem abrir mão da estabilida-
de da plataforma Broadcast.

A apresentação ocorre duran-
te o 6.º Congresso Internacio-
nal de Mercados Financeiro e
de Capitais, onde serão lança-
dos ainda os novos aplicativos
móveis do Broadcast. Organiza-
do pela BM&F Bovespa, o even-
to foi aberto ontem à noite em
Campos do Jordão (SP) e vai
até sábado.

Os aplicativos, próprios para
plataformas iOS e Android, esta-
rão à disposição dos clientes
Broadcast já a partir deste do-
mingo e o Broadcast+ será lança-
do oficialmente em 1.º de outu-
bro.Asnovidades fazempartede
uma série de investimentos para
aprimorar a tecnologia e o con-
teúdo do Broadcast.

Nos últimos quatro anos, fo-
ram investidos R$ 32 milhões em
melhorias tecnológicas, o que
tem garantido aos usuários do
sistema uma solução cada vez
maisdealtodesempenhoe dees-
tabilidade.

“Este novo investimento está
emlinhacomaestratégiadecres-
cimento do Grupo Estado no
mundo digital”, afirma Francis-
co Mesquita Neto, diretor-presi-
dente do grupo.

Hoje são cerca de 12 mil usuá-
rios do Broadcast, que formam
uma comunidade de empresá-
rios, economistas, políticos e
operadores do mercado de capi-
tais conectados pela mesma pla-
taforma. Essa comunidade tem
acesso 24 horas por dia em tem-
po real às notícias econômicas e
políticas, nacionais e internacio-
nais, além de análises e textos in-
terpretativosproduzidosporjor-
nalistas especializados.

“Com o novo Broadcast+ e
Broadcast Móvel encerramos a
primeira fase do nosso progra-
ma de mudança de patamar na
Agência Estado: uma verdadeira
revolução graças aos investi-
mentos em sistemas, pessoas e
nossa propriedade intelectual.
Com isso, trazemos uma solu-
ção superior naquilo que é o
mais importante para os merca-
dos de capitais: informações de
altíssima qualidade e credibili-
dade, sempre com transparên-
cia em preços e nas tendências
que ajudem os usuários finais a
tomar decisões de compra/ven-
da e gestão de ativos financeiros
de forma mais lucrativa”, afirma
o diretor-geral da Agência Esta-
do, Daniel Parke.

O lançamento da nova versão
do Broadcast chega pouco depois
da estreia do Broadcast Político,
primeiro serviço em tempo real
dedicadoàcoberturadostrêsPo-
deres, no ar desde junho.

A Agência Estado possui a
maiorequipede jornalistasdedi-
cada ao noticiário em tempo real
de economia, política e finanças
do Brasil, com redações em São

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A
equipe se estende também para
fora do País, com corresponden-
tesemNovaYork,LondreseBue-
nos Aires.

A sinergia do Broadcast com a
redação do jornal O Estado de
S. Paulo amplia a rede de cola-
boradores e agrega ainda mais
conteúdo noticioso e analítico
ao serviço. Os usuários recebem
em primeira mão as colunas e as
principais reportagens publica-
das no jornal.

O Broadcast+ traz um novo
componente de visualização de
notícias, que permite optar por
modos de apresentação vertical
ou horizontal, oferecendo mais

agilidadeparaousuáriodotermi-
nal, que poderá acompanhar o
noticiário sem perder o foco em
outras informações críticas para
suatomadade decisões. Na jane-
la principal, uma caixa de texto
estará disponível para monito-
rar todo o conteúdo e obter to-
dasasnotíciasrelevantesaotem-
po escolhido.

“Com a nova plataforma
Broadcast+, teremos mais novi-
dadesemconteúdo,dados,ferra-
mentasesoluçõesde negociação
eletrônica de modo a amparar
ainda mais o mercado financeiro
brasileiro com informação e tec-
nologiaindispensáveisaoseude-
senvolvimento”, diz Parke.

O caderno Top News conti-
nua como um ranking dinâmico
das notícias mais relevantes que
ditamocomportamentodomer-
cado no momento. A partir do
Broadcast+, a busca de notícias
também será facilitada, já que os
textos serão rastreados em to-
das as editorias às quais o usuá-
rio tem acesso.

Análise. Entre as novidades do
Broadcast+ está o módulo de
análise fundamentalista, que dá
acessoa dados de balançospatri-
moniais, demonstrativos de re-
sultados e fluxos de caixa das
companhias listadas em bolsa,
além do histórico de preços da

ação.Essesdadospoderãoserex-
portados para planilhas Excel.

Na página de raio X, o usuário
poderá selecionar uma empresa
para obter uma visão abrangen-
te, com destaque para as noti-
cias relacionadas ao ativo, com
recomendação de compra ou
venda da ação e estimativa para
o preço-alvo.

Outra inovação foi motivada
pela demanda cada vez maior
porinformaçõesdefundosde in-
vestimentos, derivada da expan-
sãodosegmentodegestãodefor-
tunas no País.

Desenvolvido com sugestões
dos próprios usuários da plata-
forma nos últimos anos, o

Broadcast+ tem integrado ao sis-
tema um módulo de consulta e
análisedefundoscategoriaAnbi-
ma, que permite selecionar e
comparar fundos ante bench-
marksoucustomizadospelopró-
prio usuário. O objetivo é agili-
zar a identificação de oportuni-
dadese adefiniçãode estratégias
de alocação de recursos.

O Broadcast+ traz ainda um
módulo de análise para cálculo
referencial de títulos públicos e
uma tela de curvas desses títu-
los, atreladas a todos os venci-
mentos de cada tipo. A tela do
Livro de Ofertas permitirá alter-
nar a visualização entre os pa-
drões horizontal ou vertical.

Os novos aplicati-
vos móveis do
Broadcast contam
com um layout
mais interativo,
que permite a leitu-
ra das notícias
sem necessidade
de abrir uma nova
aba de navegação,
além de canal de
vídeo e visualiza-
ção gráfica e numé-
rica do mercado.

Agência Estado apresenta hoje o
‘Broadcast+’ e novos aplicativos móveis
Análise fundamentalista com base nos balanços das empresas e dados sobre fundos de investimento estão entre as inovações

A calculadora de títulos públi-
cos, novidade do Broadcast+,
possibilita cálculo referencial de
títulos disponíveis na Anbima e
fornece de forma rápida e intuitiva
informação critica sobre ativos da
divida pública.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




