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A Eletronificação dos mercados 

 Desde os primórdios do mercado financeiro, fatores como agilidade e velocidade na 

transmissão de ordens são essenciais para uma boa execução. 

 Com a evolução da tecnologia, o encontro físico de pessoas em um pregão foi 

sendo substituído por sistemas automatizados de casamento de ordens, os chamados  

Matching Engines. 

  Nesse novo ambiente eletrônico, a eficiência do operador deu lugar à latência, ou  

seja, a rapidez com que se consegue transmitir dados como ordens e cotações. 

 Bolsas, Corretoras e clientes finais passaram então a investir pesadamente em 

soluções que diminuíssem a latência de seus sistemas. 

  Fibras de comunicação “ultra rápidas”, sistemas que processam milhares de 

mensagens em micro ou até nano segundos e hardwares concebidos para otimizar o 

desempenho de aplicações são apenas os mais notáveis exemplos desta corrida 

tecnológica. 



Uma corrida rumo ao empate? 

 Esse tendência foi exacerbada recentemente e ao longo da última década, a 

evolução dos mercados foi pautada na questão da “velocidade” – gestores, corretoras e 

bolsas buscavam vantagem competitiva na sua capacidade de ser “mais rápido”; 

 Essa forma de evolução trouxe notáveis benefícios aos mercados, como aumento 

de liquidez e redução de custos, além de alguns possíveis malefícios. Entretanto, a 

pergunta que fica é: até que ponto a negociação em alta velocidade consegue se 

rentabilizar e quem são os verdadeiros ganhadores?  

 Após anos de altos investimentos tecnológicos em uma corrida “armamentista” sem 

precedentes, parece que o resultado para as empresas de trading é, aparentemente, o 

empate; 

 Penalizadas pelo alto custo tecnológico e dificuldade de diferenciação, a maioria das 

empresas acaba chegando em um lugar comum, perdendo qualquer tipo de vantagem 

relativa entre si, limitadas por sua capacidade tecnológica e financeira e pela distância 

física do Matching Engine. 



Um novo paradigma:                 
Velocidade x Inteligência  

 Uma nova onda parece estar emergindo nos mercados globais, com uma clara 

mudança de foco da Velocidade para a Inteligência. 

 Olhar a utilização da tecnologia por este ângulo, até agora pouco explorado, abre 

novas e maiores oportunidades de diferenciação, onde o empate não desponta mais 

como um resultado provável; 

 Os impactos desta mudança de paradigma já são sentidos pelos participantes e 

quanto mais sofisticada é a estrutura de mercado, mais relevantes eles são para 

alcançar uma boa execução.   

 Muito embora o quesito velocidade tenha conquistado um lugar permanente na lista 

de pré-requisitos de uma infraestrutura de trading, o fluxo de investimento neste setor 

toma um rumo diferente. 

 



Percepção do Buy Side 

... Ao mesmo tempo que o nível de 

transparência dos Algoritmos é 

questionado pelos clientes finais.  

Em uma pesquisa recente, realizada pelo 

Tabb Group envolvendo investidores 

institucionais no EUA e EU, nota-se que a 

busca por novas funcionalidades está 

mais demandada do que questões 

relacionadas a velocidade ... 



Tendências mundiais 

“Os investidores institucionais estão 

consolidando o número de 

Plataformas de Execução para uma ou 

duas plataformas em suas mesas de 

negociação” 

 

“Existe uma notável preferência por 

Plataformas “Broker Neutral”, 

causando uma migração natural para 

provedores  neutros de execução” 

 

“Plataformas oferecidas por corretoras 

estão sendo substituídas  devido a 

uma clara preferência por 

neutralidade”  

 

 

*Fonte: Tabb Group 

 



Tendências mundiais 

   
Investidores estão aumentando o nível de investimento em 
plataformas de execução (graf 1), com uma clara preferência 
por neutralidade a fim de diminuir  o numero de plataformas 
de corretoras (graf 2). 



ATG: A solução ideal para Investidores Institucionais 

Permite que o Cliente execute através de uma única tela de negociação suas ordens 

com diferentes corretoras em diferentes mercados; 

A infraestrutura é mantida e gerenciada pela ATG no co-location da Bolsa e é 

disponibilizada ao Cliente como um serviço, sem necessidade de instalação local. 

Plataforma independente das tecnologias das corretoras, preservando o anonimato 

das ordens. 

A ATG trabalha em parceria com seus clientes para atender demandas específicas 

como desenvolvimento de estratégias customizadas e integração com o Back Office e 

sistemas de Risco; 

As soluções da ATG são de fácil implementação e 

utilização imediata. 



Modelo de Negocio ATG 



EMS – TELA DE NEGOCIAÇÃO 
 

 MTB Trader – Tela de negociação multi-broker que possibilita acesso a todos os 

mercados e produtos de execução da ATG. 

 

 Instalação – A interface está prontamente disponível, podendo ser baixada e 

instalada pela internet. O core da plataforma roda em co-location na Bolsa. 

 

 Principais Funcionalidades: 



Rede ATG 
• Ágora 

• BES 

• Bradesco 

• BRAP 

• BTG Pactual 

• Citi 

• CM Capital 

• Concórdia 

• Credit Suisse 

• Fator 

• GBM 

• Goldman Sachs 

• Gradual 

• ICAP 

• Indusval 

• Itaú 

• JP Morgan 

• Morgan Stanley 

• Safra 

• Santander 

• Socopa 

• TOV 

• Votorantim 

• XP 

Brasil - Brokers 

EUROPE 

ASIA 

Sites Banda Latencia 

NY – SP 45 Mbps 52 ms 

NY - MX 10 Mbps 55 ms 

RJ – SP 100 Mbps <5 ms 

Demais Mercados 

• Estados Unidos 

• México 

• Chile 

• Peru 

• Colômbia 

• Africa do Sul 

• Europa & Asia 

Rede ATG 

Rede NYSE-SFTI 

Servidores ATG 

Acesso direto ATG 

 LEGENDA:  



Prêmios e reconhecimentos  



Com sede no Rio de Janeiro, a ATG tem escritórios em  São Paulo, Miami, Cidade do México 

e Santiago,  de onde gerencia as operações na Argentina, Colômbia e Peru. 

 

 
São Paulo 

 

Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 3729 – Itaim 

SP, 04538-905 

+ 55 -21-2197-5300 

 

Miami 
 

1111 Brickell Ave 

FL, 33131, USA 

+1 305-913-7157 

Cidade do 

México 
Paseo de la Reforma 

350  

Col. Juárez, 06600 

+52-55-5001-5766  

Santiago 
 

Av. Santa Maria 

 2810  3º andar  

Providencia, 

Santiago 

+56-2-434-1897  

Rio de 

Janeiro 
Praia de Botafogo, 

501/202 Ed. 

Mourisco, RJ, 

22250-040 

+ 55 -21-2197-5300 

www.americastg.com           contact@americastg.com  

http://www.americastg.com/
mailto:contact@americastg.com

