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Gestão de risco, execução de negociações, gestão do ciclo de vida e contabilidade de hedge — 
totalmente integrados com o seu sistema TMS ou ERP.

Em um mercado cada vez mais complexo, os processos de tesouraria transparentes, eficientes 
e automatizados da Bloomberg oferecem uma visão mais ampla dos mercados financeiros e da 
visibilidade de risco, permitindo que a tesouraria se torne um parceiro empresarial mais estratégico 
em sua organização.

Soluções agregadas de fornecedores, integração diversificada e ineficiências de custo podem 
intensivar a utilização de recursos de gestão de risco e caixa. A Bloomberg oferece uma solução 
sofisticada e abrangente que pode ser integrada aos seus sistemas, automatizando processos, 
simplificando compliance e liberando seu tempo para agregar valor, descobrindo e testando novas 
estratégias de cobertura.

Nossas ferramentas de gestão do cliclo de vida e fluxo de trabalho de execução de negociações, 
gestão de risco e contabilidade de hedge podem ser totalmente integradas ao seu TMS ou ERP 
existente, e complementadas com dados de mercado e análises da Bloomberg.

Gerencie riscos, determine relatórios de valor de mercado e calcule CVA, DVA e CVA Bilateral em 
suas negociações, execute relatórios de contabilidade de hedge e gerencie suas designações. 
Tudo em um fluxo de trabalho perfeitamente conectado.

Integração do seu TMS 
ou ERP.

Compliance regulatória 
e  de relatórios

Contabilidade de 
hedge

Gestão de negociações

Gestão de risco

e-Trading e ciclo de vida

Dados de mercado 
integrados

Otimize a sua 
tesouraria.
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Visão geral.
A Bloomberg oferece soluções para transformar a 
tesouraria da sua empresa:

Substituindo atividades manuais demoradas por 
processos integrados e automatizados

•  Acesso a informações eficientes e precisas para apoiar a 
gestão de riscos de negócios.

•  Redução do risco operacional por meio de controles 
transparentes de fluxo de trabalho.

• Um ambiente controlado e auditado.

•  Mais tempo para tesoureiros desempenharem um maior 
papel na tomada de decisões estratégicas.

Fornecendo uma solução única e integrada para 
atividades de tesouraria

•  Supervisão de risco abrangente e integrada, permitindo 
reações rápidas e informadas para maximizar 
oportuniudades e reduzir riscos.

•  Vantagem a partir da execução integrada de negociações 
com atualizações de posição e automação de 
contabilidade de hedge.

Oferecendo tecnologia avançada

•  Benefício do processo de teste e distribuição, e 
desenvolvimento ágil da Bloomberg.

•  Mantenha-se atualizado sobre as alterações de 
avaliações padrão de mercado.

•  Impacto positivo imediato nas operações de tesouraria 
por meio de eficiência acelerada e maior eficácia.
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Gestão de risco de 
tesouraria.

Integração

Bloomberg ES
  Arquivo CSV via 
SFTP

APIs

Sistemas TMS terceirizados

Sistemas de ERP

Gestão de exposição

•  Importação de exposição

•  Risco agregado

•  Definição de política de 
cobertura por moeda e 
período

•  Definição de taxas 
orçamentárias

•  Execução de negociação 
eletrônica

Risco de mercado

•  Reavaliação total VaR

•  Gregas, análise de cenários 
e teste de estresse

•  Relatórios regulatórios

•  Dados empresariais

•  Medidas exposição ao risco de 
crédito da contraparte (PFE)

•  Testes de estresse e 
sensibilidade de XVA

Gestão de colateral

•  Gestão de documentação 
jurídica

•  Fluxo de trabalho de 
margem (IM e VM)

•  Mensagens automatizadas

•  Reconciliação no sistema

•  SIMM

•  Cálculos de margem de         
portfólio

Avaliações

Snapshots

• Intraday

• Final do dia

• Final do mês

• Taxas próprias

•  XVA

•  Ajuste de avaliação

•  CVA, DVA, FVA, MVA

•  Programação de relatórios

•  Envio automatizado

Contabilidade de hedge

•  Documentação de hedge

•  Avaliação de eficiência

•  Cálculos e relatórios

•  Auditoria e controle

Fluxo de trabalho de trading

•  Precificação de pré-negociação

•  Execução de negociação     
eletrônica

•  Correspondência de  
confirmação

•  Exportação de negociações               
para TMS
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Construa suas    
coberturas.
A precisão de suas informações e insights determinam a eficácia de sua estratégia de cobertura. Com a 
Bloomberg, baseie a sua base lógica em ferramentas de avaliação que definem o padrão do setor e o 
suportem com transparência de precificações, oferecendo confiança no valor de sua estratégia.

Obtenha a projeção 
do movimento de uma 
moeda, commodity ou taxa 
realizado em uma data 
específica para planejar 
melhor as suas estratégias.

Compare estratégias para 
encontrar a estrutura de 
cobertura da sua exposição 
subjacente mais adequada.

OpçõesA termoÀ vista

Teste uma estratégia 
de hedge em períodos 
anteriores. Em vez de aplicar 
uma estratégia para um 
período a termo, você pode 
executar simulações com 
dados relevantes anteriores 
ou usar a análise de VaR 
para avaliação de pré-
negociação.

P&L Opções

P&L A termo
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Domine a execução de trades e a 
gestão do ciclo de vida 
Agregue suas exposições e coberturas associadas, e compare o resultado às suas políticas. As 
soluções de risco empresarial e de contabilidade de hedge da Bloomberg oferecem o potencial 
de execução de negociações integradas com links para mais de 300 bancos e Bolsas globais, e 
conectividade para mecanismos de compensação e liquidação — fornecendo processamento direto 
em todo o ciclo de vida da negociação. Tudo para todas as classes de ativos e totalmente sem 
comissão.

Trading de entidades locais

•  Utilize nossa comunidade global para alcançar países de 
moeda restrita para negociarem com suas entidades locais, 
preservando o seu fluxo de trabalho diretamente do seu 
desktop.

Execução de multi ativos

•  À vista, a termos e opções FX e NDFs.

•  Depósitos, MMFs, recompras e CPs

•  Outros instrumentos de hedge, como commodities e taxas 
de juros.

Execução 
Bloomberg

Subsidiária 
comercial 1

Subsidiária 
comercial 2

Agregação e 
netting

Monitoramento 
de risco

Subsidiária 
comercial 3

Confirmação de voz

•  Negocie com sua contraparte diretamente, gerando uma 
confirmação eletrônica que reduz o seu risco operacional.

Confirmação e correspondência

•  Confirme os detalhes de negociação com suas 
contrapartes usando o SWIFT para vários tipos de ativos.

Relatórios 
automatizados 
de repositórios 
de transações:       
(Dodd-Frank; EMIR)

Confirmação e 
correspondência de 
contrapartes
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Optimização de hedge

Compare suas 
estratégias de hedge 
e defina a melhor 
para a sua política de 
cobertura.

Gestão de risco de 
contraparte

Cálculos de CVA e 
DVA (em conformidade 
com ASC 820, IFRS13) 
permitem que você 
avalie o risco de 
contraparte, enquanto 
as soluções de gestão 
de colaterais permitem 
que você gerencie 
CSAs diretamente de 
seu desktop.

Análise de 
sensibilidade e 
cenários

Analytics eficientes 
permitem que você 
realize análises de 
sensibilidade (ASC 
815 (FAS 161), IFRS 7) 
e analise cenários, ou 
execute testes de VaR 
em seu portfólio.

Avaliações

Avaliações de 
qualidade Bloomberg 
para qualquer classe 
de ativos, fornecidas 
por um snapshot ou 
um calendário de 
relatórios para envio 
automatizado.

Os tesoureiros de hoje empregam técnicas de gestão de risco para combater aumentos no risco financeiro e mitigar a 
exposição a potenciais prejuízos altos nos preços dos ativos ou lucros. A gestão de risco também fornece insights sobre 
negócios subjacentes, ajudando a melhorar a rentabilidade e identificar novas oportunidades.

Avaliação de derivativos de classes de ativos cruzados

Calcule a marcação a mercado de seu portfólio de hedges. Avalie seus swaps, a termos ou derivativos ainda mais complexos 
em tempo real ou no final do seu período contábil, com total transparência dos dados e curvas subjacentes.

Gerencie o risco com 
confiança.
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Controle a contabilidade 
de hedge.

Utilize o módulo de contabilidade de hedge, para que o relatório financeiro reflita até que ponto a cobertura deve atenuar os 

riscos e volatilidade de P&L. A Bloomberg oferece funcionalidades amplas e flexíveis para ajudá-lo a documentar, avaliar a 

eficácia, designar e gerenciar programas de hedge em conformidade com os padrões norte-americanos GAAP e IFRS.

•  Em conformidade com padrões de relatórios financeiros 
(IFRS) dos EUA e internacionais.

•  Funcionalidade flexível para suportar documentação 
de hedge, avaliação e cálculo para todos os tipos de 
cobertura e designações de risco elegíveis.

•  Princípios de valor justo incorporados, como ajustes de 
avaliação de crédito (CVA) em seu esquema de testes.

•  A contabilidade de hedge da Bloomberg se adapta 
em relação às alterações de padrões e regulamentos, 
protegendo assim suas designações de cobertura.

•  Relatórios consolidados flexíveis, incluindo registros 
contábeis.

•  Certificação Service Organization Control 1 (SOC1) pela 
empresa Big 4.

ERP

Itens cobertos

Plataforma de 
execução Bloomberg

Instrumento de 
cobertura

Registros contábeis

ERP

CálculoDocumentação Avaliação
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A vantagem 
Bloomberg.

Relações com os 
investidores

O seu departamento 
de RI pode acessar um 
universo de estimativas, 
ratings, notícias e 
informações sobre a 
sua empresa, setor e 
concorrentes.

Análise de M&A e 
banco de dados de 
empresas privadas

Acompanhe e analise 
dados de fusões e 
aquisições, e exiba 
pontos chave das 
transações. Acesse um 
amplo banco de dados 
financeiros de empresas 
públicas e privadas para 
entender melhor seus 
concorrentes, clientes, 
fornecedores ou metas 
de aquisição.

Acesso à ferramentas 
financeiras empresariais

Antecipe eventos de 
crédito para seus clientes 
e fornecedores com análise 
aprimorada, usando o 
modelo de risco padrão da 
Bloomberg.

Precificação de 
volatilidades, à vista e 
a termos

Confie na plataforma 
de dados do mercado 
mais abrangente com 
cotações de vários 
bancos e preços 
contribuídos em tempo 
real.
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Análise de preços de 
transferência

Utilize uma ampla 
série de ferramentas 
para análise de preços 
de transferência 
e monitoramento 
de crédito, em 
conformidade com 
o princípio da plena 
concorrência.

Notícias e calendário 
econômico

Agregue e filtre notícias de 
negócios de 60.000 fontes 
e leia no seu idioma. Utilize 
o calendário de dados 
econômicos para estar 
sempre atualizado.

Previsões FX e de taxas 
de juros

Acesse previsões de 
analistas de bancos ou 
transforme níveis de 
volatilidade implícita do 
mercado de opções em 
probabilidade real para 
informar suas decisões 
de cobertura.

Análise aprimorada de 
risco padrão

Antecipe eventos de 
crédito para seus clientes 
e fornecedores com 
análise de risco padrão 
aprimorada.

Pesquisa 
macroeconômica 
exclusiva e de terceiros.
 
Acesse e filtre suas 
pesquisas de broker 
e pesquisas setoriais 
exclusivas da Bloomberg 
diretamente no seu 
Terminal.
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Uma solução completa de 
fluxo de trabalho de gestão 
de risco de tesouraria.

Dados ERP

Integre o planejamento e 
receba relatórios diários.

Soluções Bloomberg de gestão de risco de tesouraria

Processo decisório

Avaliação

Acesse ferramentas de 
avaliação de padrão do 
mercado e análises de pré-
negociação.

Negociação eletrônica

Empregue o portal integrado 
de negociação eletrônica de 
vários bancos.

Supervisão

Contabilidade de hedge

Analise e otimize estratégias 
de hedge.

Gestão de risco

Utilize análises dinâmicas: 
testes de estresse, 
sensibilidades e VaR.

Dados do mercado

Serviço integrado de 
dados de mercado (FX, IR e 
Commodities)

Dados da contraparte

Confirmação e liquidação 
habilitadas para SWIFT
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Por que escolher as soluções de gestão de risco da BLOOMBERG?

•  Uma solução fácil de usar para transformar sua tesouraria — integrando risco, execução 
de negociações e gestão de ciclo de vida, contabilidade de hedge e de tesouraria.

•  Fluxo de trabalho eficiente e automatizado — dando a você tempo para produzir mais  
para sua empresa.

•  Rápida implementação, com onboarding facilitado e serviços de suporte de longo 
prazo de um parceiro de negócios comprovado.

•  Inclui acesso aos recursos abrangentes de dados, mercado, risco e analíticos da 
Bloomberg

Um especialista em tesouraria empresarial da Bloomberg e nossa metodologia 
abrangente orientam você em todas as etapas do processo de integração.

A solução é projetada para funcionar de forma imediata, usando processos de 
tesouraria pré-configurados com as melhores práticas do setor. O Bloomberg 
Terminal® pode ser baixado e instalado em minutos. Ferramentas padronizadas são 
usadas pela equipe de implementação da Bloomberg para acelerar o projeto.

Treinamento abrangente e assistência para a implementação irão assegurar o seu 
conhecimento em pouco tempo. Nossa renomada equipe de suporte global estará 
presente para ajudá-lo no futuro, 24 horas por dia. Tudo por um preço transparente, 
sem custos ocultos de implementação ou serviço.

Onboarding e 
suporte.



Sobre a 
Bloomberg.
Fundada em 1981, a Bloomberg é uma empresa 
voltada para o futuro, focada no desenvolvimento de 
produtos e soluções essenciais para o século 21. Como 
uma empresa global de informação e tecnologia, 
conectamos formadores de decisão a uma rede 
dinâmica de dados, pessoas e ideias, fornecendo 
com precisão informações financeiras e de negócios, 
notícias e insights para clientes em todo o mundo.
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pressione a tecla <HELP> duas vezes  
no Bloomberg Terminal®.

Pequim 
+86 10 6649 7500

Dubai 
+971 4 364 1000

Frankfurt 
+49 69 9204 1210

Hong Kong 
+852 2977 6000

Londres 

+44 20 7330 7500

Mumbai 
+91 22 6120 3600

Nova York 
+1 212 318 2000

São Francisco 
+1 415 912 2960

São Paulo 
+55 11 2395 9000

Cingapura 
+65 6212 1000

Sidney 
+61 2 9777 8600

Tóquio 
+81 3 3201 8900

www.bloomberg.com.br

The BLOOMBERG TERMINAL service and Bloomberg data products (the “Services”) are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) except that Bloomberg L.P. and its subsidiaries (“BLP”) distribute these 
products in Argentina, Australia and certain jurisdictions in the Pacific islands, Bermuda, China, India, Japan, Korea and New Zealand. BLP provides BFLP with global marketing and operational support. Certain features, 
functions, products and services are available only to sophisticated investors and only where permitted. BFLP, BLP and their affiliates do not guarantee the accuracy of prices or other information in the Services. Nothing in the 
Services shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates, or as investment advice or recommendations by BFLP, BLP or their affiliates of an investment strategy or whether 
or not to “buy”, “sell” or “hold” an investment. Information available via the Services should not be considered as information sufficient upon which to base an investment decision. The following are trademarks and service 
marks of BFLP, a Delaware limited partnership, or its subsidiaries: BLOOMBERG, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG MARKETS, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG TERMINAL and 
BLOOMBERG.COM. Absence of any trademark or service mark from this list does not waive Bloomberg’s intellectual property rights in that name, mark or logo. All rights reserved.  
Os dados incluídos nestes materiais são apenas para fins ilustrativos. ©2018 Bloomberg 161204 0618


