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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 reading e de análise técnica, 
dispondo do book de ofertas e do times and trades para ler o fluxo e um arsenal 
gráfico de avançado nível, com gráficos temporais e atemporais. Leve seu 
operacional a um nível diferenciado com o ProfitPlus.

Introdução
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Para contratar o ProfitPlus, basta acessar o portal NuInvest e seguir o caminho 
abaixo:

• No canto superior direito, clique no botão Renda Variável;
• Clique em Plataformas Profissionais;
• Clique em Contratar Agora na ferramenta ProfitPlus;

Como realizar a contratação

*O valor da 1º mensalidade é proporcional ao número de dias restantes no mês. As 
próximas cobranças serão feitas até o 5ª dia útil do mês seguinte.
** É necessário possuir o recurso em conta NuInvest referente ao valor da mensalidade, 
caso contrário a assinatura da ferramenta poderá ser cancelada.
*** O preço da ferramenta pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.

• Leia os termos e caso concorde, clique em Continuar;
• Insira sua assinatura eletrônica.
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• Após receber o link para download através do e-mail site@nelogica.com.br;
• Baixe o instalador do ProfitPlus;
• Execute o arquivo;
• Clique em Instalar;

• Clique em Abrir;

• Você será direcionado para a tela de login.

Como realizar a instalação em seu 
computador
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• Depois de instalar o programa, clique no ícone do ProfitPlus na área de trabalho;
• Insira seu e-mail ou CPF e senha de acesso para realizar o login;

• Aguarde a plataforma carregar as informações.

Como realizar o login
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Principais 
funcionalidades
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Utilize gráficos de periodicidades diversas (10min, 5min, 30min), gráficos 
atemporais (Renko e por pontos) e recursos avançadíssimos como o gráfico tape 
reading.

Para alterar a periodicidade, basta selecionar o tempo desejado no menu principal.

Gráficos temporais e atemporais



10ProfitPlus

Elabore estudos no gráfico, desenhando tendências, ranges e figuras que servem 
como base para identificar padrões e oportunidades de compra e venda.

Para criar seus desenhos ou traçar suas linhas, selecione as ferramentas no menu 
principal.

Elaboração de estudos
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Tenha acesso a uma série de indicadores técnicos, que irão te ajudar na análise 
de mercado, trazendo mais embasamento para suas operações.

Para inserir indicadores no gráfico, clique no menu superior da plataforma em 
Inserir e depois, Indicadores.

Selecione o indicador e a janela onde ele será inserido.

Indicadores técnicos
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É possível pesquisar através dos nomes dos indicadores, basta digitá-los no 
campo de busca e clicar em Inserir.
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Acompanhe o acumulado de ofertas por nível de preço diretamente no gráfico, 
observando pontos de baixa e alta liquidez.

Para habilitar o Livro Visual abra seu gráfico, clique com o botão direito, 
Propriedades e Livro Visual.

Livro de Ofertas Visual
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Acompanhe os gráficos além do Candlestick, como Barra, Linha, Montanha, 
Elliott e Heikin Ashi, Tape Reading etc.

Gráficos Diversos
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Identifique a profundidade de mercado em uma ferramenta avançadíssima 
que permite envio, modificação e cancelamento de ordens com um clique, 
percebendo os melhores preços para abertura de posições.

Para inserir o SuperDOM, clique no menu superior da plataforma em Ferramentas, 
Livro de Ofertas e SuperDOM.

SuperDOM
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Negociação
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O Chart Trading é um recurso de envio de ordens otimizado para traders que 
preferem realizar suas análises através do gráfico. Com esse recurso é possível 
realizar o envio de ordens diretamente pelo gráfico sem a necessidade de abrir 
outra ferramenta.

Chart Trading

Deverá ser escolhido o tipo conta para iniciar as operações. Real ou Simulação.
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A conta simulação é totalmente grátis e já faz parte da plataforma desde o 
momento da contratação.

A conta simulação terá um fundo vermelho para facilitar a identificação.

As operações realizadas na conta simulação não possuem validação com o 

departamento de risco da corretora, uma vez que as ordens não são executadas de 

fato na bolsa.
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Realize a gestão de suas posições através das boletas da ferramenta Chart 
Trading.

Para envio de ordens

Boleta Chart Trading

Zerar e inverter posição
A ferramenta realiza a leitura apenas do saldo de suas operações no intraday.
O botão zerar não considera os ativos adquiridos anteriormente.



20ProfitPlus

Visualização dos resultados intraday
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Envie ordens ao mercado diretamente no gráfico.

Envio de ordens através do gráfico

Ordem de compra

shift

alt

Ordem de venda

• Pressione SHIFIT no teclado e clique no local onde deseja 
posicionar a ordem;
• Para inserir uma compra limitada, coloque a linha no gráfico 
abaixo do último preço negociado. Para inserir um stop ou start 
de compra, insira acima do último preço negociado.

• Pressione ALT no teclado e clique no local onde deseja 
posicionar a ordem;
• Para inserir uma venda limitada, coloque a linha no gráfico 
acima do último preço negociado. Para inserir um stop ou start 
de venda, insira abaixo do último preço negociado.
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Observações:Observação

• Compra abaixo do preço, entrará como ordem limitada e compra acima do preço 

entrará como ordem stop;

• Venda acima do preço, entrará como uma ordem limitada e venda abaixo do preço 

entrará como ordem stop.

Após envio e execução da ordem, será possível acompanhar a posição no gráfico 
através de uma linha mostrando o lado da operação, comprado ou vendido.

Ordem Executada. Quando o mercado atingir o valor de sua ordem, ela será 
executada e você assumirá uma posição.
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Utilize uma ferramenta que auxilia o operacional day-trade, com recursos de envio 
rápido de ordens para abertura e fechamento de posição, simultaneamente ao 
acompanhamento de todas as ordens encaminhadas.

Para inserir a Boleta Rápida, clique no menu superior da plataforma em 
Roteamento e Boleta Rápida.

Boleta Rápida
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Para efetuar ordens de Gain e Loss que sejam canceladas automaticamente é 
necessário utilizar as Estratégias OCO.

Muitos traders chamam esse tipo de operação de Ordem OCO ou Gain & 
Loss, onde assim que é executada uma ordem, ela abre outras duas ordens 
simultaneamente, uma de perda e uma outra de ganho, sendo que quando uma 
dessas duas ordens é atingida, a outra é automaticamente cancelada.

O termo “OCO” vem do Inglês One-Cancels-the-Other Order (Uma Cancela 
a Outra Ordem), onde sua função é literalmente a sua tradução: quando uma 
ordem é executada a outra é imediatamente cancelada, seja ela de Perda ou 
Ganho.

As Estratégias OCO podem ser localizadas no Menu, Roteamento e Editor de 
Estratégias de Roteamento:

Ordem OCO
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Neste local é configurado a porcentagem dos lotes negociados, uma ordem de 
Gain e/ou uma ordem de Loss e o StopOffSet (Spread).

Todos os valores configurados na estratégia estão no padrão ticks que 
representam a menor variação de cada ativo, você também pode utilizar as 
Ordens OCO em valor Financeiro ou Percentual (equivalente ao valor do contrato/
papel).

Após criar a sua estratégia é necessário vincular esta estratégia em uma ordem, 
após está ordem ser executada, será disparado as ordens de sua estratégia, a 
ordem de ganho e ou a ordem de perda.

No momento que a sua ordem de Ganho for disparada a sua ordem de Perda será 
cancelada e vice versa.

QTD (%): Quantidade em valor percentual da posição em que se está operando;
Gain: Ordem de saída da operação com eventual lucro;
Loss: Ordem de saída da operação com eventual prejuízo;
Stop Offset: Margem de segurança e aceitação entre disparo e envio da ordem à bolsa.
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O pulo de ordens stop pode ocorrer devido à volatilidade do mercado ou 
parâmetros de risco definidos pelo próprio usuário.

Como a ordem stop só é enviada para a bolsa após atingir o preço de disparo, 
a execução da ordem depende da volatilidade do mercado e do sistema de 
roteamento da corretora. Para diminuir o risco de pulo da ordem, recomendamos 
configurar o stop offset.

O Stop Offset é uma margem de segurança, que define uma área de níveis de 
preço onde a execução da ordem ainda seja aceitável. Por exemplo: Um Stop 
Offset de 5 ticks, significa que a ordem será executada no preço definido ou até 5 
ticks para cima (em caso de compra stop) ou 5 ticks para baixo (no caso de venda 
stop).

Stop Offset
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Ticks representam a variação mínima do ativo em que está sendo negociado.

Por exemplo:
1 tick no mini índice, representa a variação mínima de 5 pontos; 1 tick no mini 
dólar, representa a variação mínima de 0,5 ponto; 1 tick no mercado de ações, 
representa a variação mínima de 1 centavo.

Caso você possua alguma indisponibilidade com seu Easytrader, sua 
alternativa para envio de ordens e zeragem de posição, será com o Home 
Broker NuInvest.

Nele será possível continuar com seu operacional sem ser prejudicado.

Para acessa-lo, vá em nosso portal em Renda Variável > Home Broker 
NuInvest (a senha para envio de ordens será sua assinatura eletrônica).

Alternativa ao envio de ordens Home Broker 
NuInvest
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Ferramentas
para Análise
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O livro de ofertas é a ferramenta de mercado que apresenta, de forma simultânea, 
todas as ofertas separadas de um ativo. 

É essencial para qualquer trader conhecer os preços que estão sendo protegidos 
com grandes ofertas, por exemplo.

Livro de Ofertas
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O livro de preços é a ferramenta que apresenta as ofertas agrupadas por preço na 
compra e na venda, simultaneamente de um determinado ativo.

Ferramenta importante para a análise na leitura de fluxo. Através dela é possível 
monitorar as ordens por faixa de preço em um ativo, ajudando na tomada de 
decisão para o trader.

Livro de Preços

Para habilitar o Livro de Ofertas e Livro de preços, clique no menu 
superior em Ferramentas e Livro de ofertas.
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Entender a ação dos maiores players é fundamental para a compreensão e 
projeção da movimentação de um determinado ativo. As ferramentas ligadas ao 
livro de ofertas permitem que as atividades de cada entidade sejam destacadas e 
detalhadamente monitoradas.

O uso dessas ferramentas pode trazer diversas vantagens, tais como:
• Identificação rápida da entrada de lotes grandes com potencial impacto de 

preços;
• Detecção de ação de players significativos;
• Filtragem de algo trading: por vezes algoritmos automatizados (robôs) colocam 

e cancelam ordens sequencialmente para ‘’pescar’’ oportunidades.
• Ferramentas de monitoramento ajudam a separar o ruído da ação real.

Monitorando de Players e Lotes
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Para configurar o monitoramento, abra seu Livro de Ofertas > Clique com o botão 
direito do mouse no livro > Propriedades do Livro > Agentes Monitorados.

• Selecione o Agente / Corretora > Clique em Monitorar Agente > Selecione a 
cor desejada.

• Clique em Cor Adicional por Quantidade > Adicione a Regra de sua 
preferência > Altere a quantidade de Lote > OK.

Monitoramento de players
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Sua regra estará visível no Livro de Ofertas
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Para configurar o monitoramento, abra seu Livro de Ofertas > Clique com o botão 
direito do mouse no livro > Propriedades do Livro > Quantidade.

No campo Ofertas > Selecione a regra > Insira o número de Lotes > Selecione a 
cor desejada > Adicionar > OK.

Monitoramento de Lotes



36ProfitPlus

Sua regra estará visível no Livro de Ofertas
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Perceba quem tomou a iniciativa no trade, rapidamente identificando o apetite 
pelo fechamento nos negócios de um ativo e a força de compra e venda.

O Times and Trades além de mostrar os negócios efetuados, ampliou ao máximo 
os recursos dessa ferramenta, introduzindo novos conceitos como apresentar 
os players mais atuantes no ativo, de modo gráfico, e também quem tomou a 
iniciativa do negócio, ou seja, quem foi o agressor de cada trade.

Time & Trades
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A aba Saldo é o resultado simultâneo entre compra e venda de determinado 
player. Assim, o que foi comprado subtraído do que foi vendido, é o saldo do 
player.

Time & Trades Saldo
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Estude a variação gráfica do saldo dos players durante o dia, identificando 
momentos de montagens e desmontagens de posição. 

A aba Compradores e a Vendedores, respectivamente, apresentam os players que 
mais compraram e os que mais venderam durante o dia.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre essas janelas e movimentar o 
mouse até gráfico, é possível definir se queremos visualizar essa informação 
de maneira gráfica, mostrando somente o gráfico; em números tabelados, 
mostrando apenas a tabela; ou os dois juntos, mostrando o gráfico e a tabela.

Compradores e Vendedores
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Identifique níveis de preço com alto volume de negociação e de atuação dos 
players, percebendo regiões de defesa de preço e de baixo interesse.

Para habilitar o Volume at Price, clique no meu superior em Ferramentas e Volume 
at Price.

Volume at Price
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Reveja o mercado em seus principais pontos, visualizando os eventos de alta 
volatilidade e se adapte à dinâmica dos ativos.

Analise novamente os pregões, revendo o mercado e identificando quais foram 
os pontos de entradas e saídas das operações, facilitando a melhoria no trading.

Para inserir o Replay, clique no menu superior da plataforma em Ferramentas e 
depois, Replay.

Selecione o Ativo Desejado, Data a Simular e aperte em Requisitar. Quando 
terminar a simulação, clique em Finalizar.

Replay
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Será apresentado no topo da janela selecionada, a identificação do Replay.
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No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre nossas operações 
para posterior autoavaliação é essencial. O Relatório de Performance registra 
detalhadamente nossas ações permitindo um processo contínuo de melhoria 
e aperfeiçoamento Para uma boa autoanálise, muitas informações podem ser 
demandadas, exemplos: quantidade de trades positivos e negativos, melhores e 
piores trades, horários mais comuns de ganho e perda etc.

O Relatório de Performance foi criado com o intuito de servir como uma 
ferramenta técnica e avaliativa. Qualquer trader sabe que o segredo do alto 
desempenho está em avaliar as suas ações e procurar por pontos de melhoria. 

Agora você pode estudar e avaliar os seus resultados de forma extremamente 
analítica e usar essas novas informações para projetar seus futuros trades.

Relatório de Performance
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Deverá ser escolhido o tipo de conta para iniciar a consulta ao relatório.
Simulação ou Real.

A conta Real possui fundo preto e a conta Simulação, vermelho.

Para visualizar o Relatório de Performance, clique no menu superior da 
plataforma em Roteamento e depois, Relatório de Performance.

O Relatório de Performance permite dividir as informações pela conta operada 
(real ou simulação), pelo ativo, ou em determinado período. No botão Exportar, 
será gerado um PDF com essas informações.

Na parte superior dessa aba, podemos verificar o saldo total, lucro bruto, prejuízo 
bruto e fator de lucro.
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• O resultado financeiro entre o lucro bruto (gain, ou trades vencedores) e 
prejuízo bruto (loss, ou trades perdedores) é o saldo total;

• Em fator de lucro, temos um quociente entre o lucro bruto e o prejuízo bruto.

O raciocínio é simples: entre 0 e 1, significa que o prejuízo foi maior que o ganho;
acima de 1, significa que maior foi o ganho em relação à perda.

Fator lucro é um indicador de eficiência. O ideal é sempre aumentar o fator lucro.
Se o trader percebe que à medida que aumenta o financeiro investido o fator 
lucro permanece o mesmo de modo consistente (ou até mesmo aumenta), pode 
ser um bom indicativo de que devemos aumentar o lote operado.
Em contrapartida, se à medida que se aumenta o lote essa eficiência de 
rentabilidade (fator de lucro) diminui, é um sinal de alerta, mesmo que em 
primeiro momento haja aumento do lucro. Ou seja, não necessariamente indica 
que se deva abandonar aquela estratégia, porém revê-la e sanar os erros, pois o 
ideal é que exista uma relação proporcional direta entre o aumento do lucro com 
o do fator de lucro.

Os indicadores número total de operações, operações vencedoras, operações 
perdedoras, operações zeradas, percentual de operações vencedoras são 
relativos ao número total de trades.

Como esses números podem auxiliar?
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É desejável que o percentual de acertos esteja sempre superior ao de erros, 
porém, deve-se realizar algumas ressalvas. Através desses números podemos 
identificar se há overtrading com o passar dos dias, que é aumento massivo 
do número de operações, sem aumento correspondente no lucro; em outras 
palavras, está se operando mais, gerando maior corretagem, demandando maior 
concentração e tempo, mas sem o devido retorno financeiro.

Há também informações voltadas ao tempo das operações, sequências positivas 
e negativas e médias de lucro/prejuízo.

Em maior sequência vencedora e maior sequência perdedora podemos verificar 
aspectos psicológicos de como está sendo o comportamento diante da perda e 
do ganho. Consigo manter uma sequência de ganhos consistentes sem acumular 
trades negativos? Se tenho um trade negativo, consigo retomar o operacional, 
sem iniciar uma série de erros?Assim, fatores comportamentais aparecem diante 
desses números.

Nos indicadores de tempo, como média de tempo de operações vencedoras/
perdedoras é demonstrado se há controle psicológico para alongar ou não 
um trade. Saber o momento de zerar uma operação, no ganho e na perda, é 
essencial. É contraproducente segurar por muito tempo um (ou alguns) trade(s) 
negativo(s), que trará(ão) um prejuízo maior à medida que passa o tempo, e não 
ter o mesmo psicológico para segurar uma oportunidade melhor de ganho.
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Saber respeitar e ajustar os stops é indicado nessas informações, visto que por 
muitas vezes o trader pode acertar diversos trades (até consecutivamente), mas 
por não ter um stop adequado, deixar tudo a perder por uma operação de loss 
que segurou por tempo demasiado e que aumentou o prejuízo à medida que 
passava o tempo.

Por fim, Retorno no Capital Inicial é um indicador percentual relacionando Saldo 
Total e Patrimônio Necessário.

Em Patrimônio Máximo verificamos o auge operacional do dia, isto é, em que 
momento foi obtido o maior lucro.

Os indicadores de declínio são relativos ao loss, ou seja, as perdas do dia.

Em Topo ao Fundo há o registro de valor da perda entre o melhor gain e o pior 
loss.

Em Trade a Trade há o registro de valor da perda entre o melhor gain e a pior 
operação de loss.

Os indicadores de Drawndown relacionam isso, percentualmente, ao Saldo Total.
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A aba operações mostra os trades realizados considerando sua abertura e sua 
conclusão, com algumas diretrizes.
Há o ativo operado; horário de abertura e fechamento; o tempo total da operação; 
a quantidade operada; o lado que foi tomado, ou seja, compra ou venda; o preço 
de compra e venda; se foi realizado preço médio; o resultado financeiro;
o resultado (%), multiplicando o número de pontos de gain/loss com o número de 
contratos; e o resultado total.

Operações
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Temos nessa aba, gráficos relacionados a patrimônio, operações, eficiência e 
ordens. Para visualizar cada um desses, clicamos com o botão direito do mouse 
sobre o Relatório de Performance.

Temos, desde o início do pregão do dia definido, de maneira gráfica, uma linha 
representando o patrimônio (saldo) em suas variações durante o dia. Esse é um 
dado simultâneo, ou seja, é uma aba extremamente útil ao day trade.

Gráficos

Gráficos de Patrimônio

Observação:
A plataforma não possui acesso a custódia dos clientes NuInvest e não 
será possível consultar a posição atual nos ativos negociados. Se faz 
necessário realizar este acompanhamento através de nosso portal.
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Essa aba apresenta todas as operações realizadas de maneira gráfica.
 Em verde, as operações com ganho; em vermelho as operações com perda.

Gráficos de Operações
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Esse recurso busca apresentar a taxa percentual de acerto das operações.
Em verde, operações vitoriosas. Em vermelho, perdedoras.
Em cinza, operações com resultado zero.

Gráfico de Eficiência
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Essa aba é a soma das abas Operações e Gráficos.

O processo de trading é um aprendizado contínuo, e necessita a revisão do 
trabalho. Revisar não é apenas analisar o que foi feito, mas reconhecer em que 
aspecto se deve melhorar e evoluir.

O Relatório de Performance amplia a visão do trader, possibilitando uma avaliação 
profunda do operacional, trazendo informações fundamentais para o sucesso no 
mercado financeiro e aproximando do operador um ponto crucial: a consistência.

Gráfico Completo
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A Lista de Ordens permite, monitorar e interagir com todas as nossas ordens 
de compra/venda. Através desta ferramenta é muito fácil filtrar e organizar as 
ordens por uma série de critérios como Status (aberta, executada, rejeitada ou 
cancelada), data etc.

Além disso, para cada ordem tem-se informações completas tais como: preço, 
quantidade executada, preço médio, dentre outras.

A partir da Lista de Ordens podemos ainda facilmente interagir com o mercado. 

Com um clique é possível cancelar qualquer ordem com status de Aberta e 
modificar seu Preço.

Lista de Ordens
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Tecnologia que permite compartilhar informações com planilhas do Excel 
ou Libre Office em tempo real, como a última cotação de determinado ativo, 
máxima, mínima, fechamento do dia anterior, média, volume etc.

Para utilizar a ferramenta, clique no menu superior da plataforma em Arquivo e 
depois, Exportar em Tempo Real (RTD/DDE).

Na aba Ativos pesquise os ativos desejados na coluna da esquerda e selecione 
Adicionar Ativo para adicioná-los à exportação.

Os ativos que serão exportados aparecem na coluna da direita.

Configuração DDE/ RTD
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Na aba Atributo, podem ser selecionadas as colunas que deseja visualizar em sua 
planilha.

Usuários Profit Pro podem selecionar indicadores para exportação também, na 
aba Indicadores, visível somente na versão Pro.

Já na guia Configurações, serão definidas as informações sobre a exportação. 

Defina em que plataforma será utilizado o link DDE (Microsoft Excel ou Libre 
Office) ou RTD (Microsoft Excel) e suas preferências. 

A exportação dos dados RTD é somente para Excel.

Feitas as configurações, você só precisar clicar no botão Copiar da tela e colar as 
informações na sua ferramenta escolhida.
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Outros
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Caso precise realizar alguma alteração em sua senha de roteamento, como:

• Entrar com a senha de roteamento;
• Alterar a senha de roteamento de ordens;
• Esqueci / Desbloquear minha senha.

Acesse o menu superior da plataforma, clique em Roteamento e Navegue através 
deste menu até as opções desejadas.

Senha de Roteamento
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Utilize um ferramental completo de gestão de risco, aprimorando seu processo 
operacional e seu controle de envio de ordens, utilizando avançadas ferramentas 
como o Timer (temporizador de gestão).

Para que esta ferramenta funcione corretamente, o investidor deverá possuir 
limite real na NuInvest superior ao inserido no Gerenciamento de Risco, isso 
é necessário pois o limite configurado na plataforma não é alinhado ao limite 
estabelecido pela corretora.

Para habilitar Gerenciamento de Risco, clique no meu superior em Ferramentas, 
Configurações, Roteamento e Gerenciamento de risco

Gerenciamento de Risco
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O recurso Visão de Mercado possibilita o acompanhamento das variações de 
preços de diversos ativos de uma forma totalmente nova. Podendo acompanhar 
como está a tendência vigente no momento.

Para utilizar a ferramenta, clique no menu superior da plataforma em Ferramentas 
e depois, Visão de Mercado.

Visão de Mercado
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Tenha acesso a noticias em tempo real para auxiliar em seu operacional.
A atualização frequente das notícias durante o dia é fundamental para a tomada 
de decisão. Tudo pode acontecer e influenciar diretamente os ativos, gerando 
ótimas oportunidades ou grandes riscos de perdas.

Para utilizar a ferramenta, clique no menu superior da plataforma em Ferramentas 
e depois, Notícias.

Notícias
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Realize operações nos segmentos da BMF e Bovespa com mobilidade,
rapidez e facilidade. Para realizar o download do aplicativo, acesse a loja de seu 
smartphone e pesquise por Profit Mobile.

• Crie sua grade de cotações para acompanhar e analisar todos os ativos      

negociados em bolsa.

• Acompanhe as notícias que mais impactam no preço dos ativos.

• Utilize o SuperDOM para encaminhar ordens com alta agilidade

• Utilize diversos indicadores gráficos para facilitar sua tomada de decisão.

• Encaminhe ordens de compra, venda e stop através do Chart Trading.

• Realize estudos gráficos avançados e identifique os movimentos do mercado.

Versão Mobile
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A Nelogica atua no fornecimento de informações e no desenvolvimento de aplicações 
avançadas para o mercado financeiro. A flexibilidade de sua linha de produtos faz com 
que sua carteira de clientes seja formada por investidores individuais, institucionais, 
corretoras, bancos, empresas de capital aberto, fundações e consultorias. Através da 
criação de softwares inovadores, proporciona aos investidores um processo de tomada 
de decisão muito mais seguro, estruturado e preciso.

E-mail: suporte@nelogica.com.br ou relacionamento@nelogica.com.br
Telefone: (51) 3014-8272
Fale Conosco: www.nelogica.com.br/contato
Conteúdo e Tutoriais: www.nelogica.com.br/conhecimento
Ajuda: https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br
Youtube: www.youtube.com/user/Nelogica

O time de suporte Nelogica está disponível 24h por dia e 7 dias por semana.
Basta entrar em contato com eles via chat ou e-mail.

Desenvolvedora

Contato

tel:5130148271
mailto:suporte%40nelogica.com.br?subject=Contato%20-%20Manual%20ProfitPro
mailto:relacionamento%40nelogica.com.br?subject=Contato%20-%20Manual%20ProfitPro
http://www.nelogica.com.br/contato
http://www.nelogica.com.br/conhecimento
https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br
http://www.youtube.com/user/Nelogica



