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A FIBRIA

“A Bloomberg nos dá um 
acesso imenso à informação. 
Isso possibilita tomar uma  
decisão de forma muito rápida”
Marcelo Habibe
Gerente geral de Tesouraria da Fibria 

A Fibria é a maior fabricante de celulose do mundo, 
com produção de 5,3 milhões de toneladas/ano. Com 
quatro fábricas no Brasil, a empresa realiza a maior 
parte de suas vendas no exterior. Seus acionistas 
também estão espalhados por todo o planeta. 

Com a Bloomberg, a Fibria pode contar com toda 
tecnologia e informação para uma tomada de decisão 
rápida e precisa.

SOLUÇÕES BLOOMBERG NA FIBRIA
Em uma parceria que já dura mais de dez anos, a 
Bloomberg provê informações essenciais para decisões 
de negócios em diferentes áreas. 
•  Emissão e monitoramento de dívida.               
•  Negociação eletrônica. 
•  Preços indicativos. 
•  Valuation mark-to-market (MtM) em tempo real. 
•  Alertas de preços, dados econômicos e notícias. 
•  Integração do sistema proprietário com dados Bloomberg.

PRODUÇÃO ANUAL DE CELULOSE

“A parceria com a Bloomberg
nos ajuda em diversos
aspectos. Hoje é, de fato, 
um instrumento essencial”  

FIBRIA: INFORMAÇÃO 
EM TEMPO REAL 
PARA UMA ATUAÇÃO 
GLOBAL 
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RISCO/CONTROLADORIA
• Choques e cenários personalizados
• Teste de efetividade de Hedge Accounting
• Gerenciamento de risco de mercado e operacional

BACK OFFICE
• Preços indicativos/Valuation MtM
• Integração de dados de mercado com sistemas internos
• Integração com Excel® 

RELAÇÃO COM INVESTIDORES
• Análise de comparáveis e setorial
• Investor targeting
• CRM

M&A, NOVOS NEGÓCIOS E PLANEJAMENTO
• Ferramentas para análise macroeconômica e relatórios
• Inteligência de mercado e relatórios setoriais
• Projeção e estimativas de preços
• Monitoramento de operações de private equity

PROCUREMENT/COMMODITY TRADING
• Preços de balcão
• Precificação de derivativos
• Marcação a mercado 

TESOURARIA
• Emissão e monitoramento de dívida                                      
• Negociação eletrônica 
• Alertas de preços, dados econômicos e notícias 
• Gestão de caixa integrado

SOLUÇÕES BLOOMBERG PARA EMPRESAS
Faça da Bloomberg seu parceiro estratégico e use nossos dados 
e tecnologia para reduzir custos, aumentar a eficiência e acelerar o 
crescimento de sua empresa.
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