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Veja todos os lados
Gerencie proativamente o perfil da sua empresa.
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Mude a forma como 
você gerencia relações 
com investidores.
Volatilidade nos preços de ações, mercados 
financeiros em rápida evolução, novos 
requisitos de governança e um cenário 
de mídia cada vez mais intenso, tudo isso 
contribui para fazer deste um momento 
turbulento para representantes de Relações 
com investidores. O Bloomberg Terminal® 
ajuda você a ficar à frente de analistas, 
investidores e a imprensa, manter os 
executivos de sua empresa informados e 
gerenciar a mensagem da sua empresa de 
forma proativa.
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Bloomberg para relações 
com investidores.

A Bloomberg entende os desafios que mantêm 
você acordado à noite

Você é o embaixador da sua organização — a Bloomberg 
oferece a você um entendimento profundo sobre todas 
as questões complexas e voláteis dos dias de hoje e o 
mantém atualizado sobre os vastos volumes de notícias, 
dados de mercado e pesquisas que são geradas. 
Fornecemos a você informações detalhadas de analistas, 
investidores e estruturas de capital, dados de resultados e 
estimativas, inteligência competitiva, notícias e relatórios 
de analistas que movimentam os mercados.

O Terminal Bloomberg também integra dados de mercado 
com notícias e análises financeiras, para que você se 
mantenha a par dos eventos que movimentam os mercados, 
assim que eles ocorrem e em posição para tomar decisões 
com rapidez. Utilize o Bloomberg Launchpad para criar 
uma área de trabalho personalizada para acompanhar 
informações importantes. Baixe dados históricos e 
atuais para o Microsoft Excel®, e crie análises e relatórios 
personalizados. Troque ideias com colegas, analistas e 
investidores na rede de comunicação padrão de mercado 
da Bloomberg. A equipe global de atendimento ao cliente 
da Bloomberg vai além do suporte ao serviço e treina você 
para alavancar totalmente a nossa tecnologia de ponta para 
otimizar o seu fluxo de trabalho.

Conheça o potencial da Bloomberg a qualquer hora e 
em qualquer lugar no seu Blackberry®, iPhone® ou outro 
aparelho móvel. Acesse as mesmas informações que você 
tem em seu escritório, não importando a hora ou onde 
estiver. Além disso, o Bloomberg Anywhere® dá acesso aos 
serviços do Terminal Bloomberg de qualquer computador 
conectado à Internet, em qualquer lugar no mundo.

Fique à frente de analistas e 
investidores para gerenciar 
proativamente as mensagens 
de sua empresa em geral.
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Fornecimento de informações 
quando você mais precisa.

Identifique e entenda os seus investidores

Acesse e analise dados completos dos acionistas de sua 
empresa e de seus concorrentes, incluindo dados históricos 
para acompanhar as atividades de compra e venda. 
Identifique investidores por tipo, região metropolitana e 
mais. Análises de portfólios de gestores de fundos oferecem 
uma abrangência de dados sobre seus investidores atuais 
e potenciais, desde informações de contato básicas a 
insights únicos sobre suas estratégias de investimento. Com 
a Bloomberg, você terá uma fonte inigualável de dados de 
detentores de títulos ao seu alcance.

Fique à frente de analistas

Uma plataforma única, integrada e fácil de usar, que fornece 
relatórios e recomendações completas de analistas, e 
consensos de estimativas. Todos esses dados e informações 
também estão disponíveis historicamente para uma análise 
mais detalhada. Seja um relatório inesperado, o mais recente 
ou uma divulgação de resultados, tudo é exibido em sua tela 
em tempo real para que você possa ser proativo.

Reúna informações competitivas

A Bloomberg oferece maior insight sobre o seu setor, 
empresa e concorrentes da mesma perspectiva financeira de 
analistas do buy-side e sell-side.

Com o Terminal Bloomberg, você tem os dados e as 
ferramentas para analisar, identificar e avaliar concorrentes, 
preparando você para fazer perguntas sobre comparações 
de empresas, incluindo dados fundamentais, indicadores 
financeiros e muito mais.

Gráficos interativos permitem que você trace as suas 
ações, estrutura de capital, dados fundamentais e atos 
corporativos, para ajudá-lo a entender o que incentiva o 
valor da sua empresa, além dos concorrentes e o setor 
como um todo.

Acompanhe divulgações de resultados e    
eventos setoriais

A Bloomberg permite que você gerencie melhor a 
temporada de divulgação de resultados e que fique 
atualizado sobre informações importantes. Mantenha-se 
atualizado em tempo real com as conferências setoriais e de 
resultados mais cruciais para a sua empresa. A Bloomberg 
acompanha mais de 100 mil eventos e transcreve mais de 
30.000 teleconferências anualmente.

Gerencie o fluxo de notícias e mídias sociais

Não perca histórias importantes sobre a sua empresa ou 
setor utilizando as ferramentas inovadoras de notícias e 
pesquisas de milhares de fontes disponíveis na Bloomberg. 
Crie painéis de notícias personalizados com alertas visuais 
e de áudio em tempo real — seja o primeiro a saber. Utilize 
também a nossa capacidade de monitorar posts da mídia 
social sobre a sua empresa e setor a partir de fontes como 
Twitter e Yahoo! Finance.

Conheça o potencial da 
Bloomberg a qualquer hora e 
qualquer lugar em seu aparelho 
móvel.
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Veja o status da sua empresa.
Obtenha insight sobre o seu setor e como a comunidade 
de investimentos vê a sua empresa. Acesse rapidamente 
estimativas, ratings, notícias e informações sobre a sua 
empresa e peers, tudo a partir do painel de relações com 
investidores. Gerencie comunidades de investimento 
e analistas, e amplie a sua exposição a potenciais 
investidores.

Fatores impulsionadores dos preços de ações

O painel IR fornece uma visão sintetizada dos fatores 
subjacentes que podem causar movimento no preço das 
ações de sua empresa. Utilize os barômetros empresariais 
e de peers, e monitore desenvolvimentos chave externos, 
tais como estimativas de resultados, mudanças de ratings de 
analistas e volumes de negociação dos brokers.

News heat

News heat é um importante indicador combinado de quantas 
histórias estão sendo publicadas sobre uma empresa, positivas 
ou negativas, e o nível de leitura dessas histórias.

Barômetro da concorrência

Monitore medidas chave de sua empresa e peers. Veja as 
variações no volume médio negociado em relação à média 
de cinco dias para descobrir qualquer atividade anormal no 
volume de negociação. Acompanhe publicações de novos 
relatórios de analistas, estimativas, alterações de recomentações, 
principais notícias, relatórios internos e de empresas, atos 
corporativos e medidas de crédito.

Painel de relações com 
investidores

IR <GO>

Acesse o barômetro da empresa 
e concorrência, análises da base 
acionária, notícias, relatórios de 
analistas e futuros eventos a partir 
de uma única tela.

Barômetro da concorrência

PBAR <GO>

Crie uma lista personalizada de 
peers para comparar estimativas, 
ratings, preços, volumes de 
negociação, sentimento de notícias 
e mais.
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Fique a par dos eventos atuais.
Saiba de eventos importantes, como divulgações de 
resultados, teleconferências de resultados e conferências 
setoriais. A Bloomberg acompanha mais de 100 mil eventos 
e transcreve mais de 30 mil teleconferências anualmente.

Calendário de eventos

O calendário de eventos eficaz da Bloomberg garante que 
você nunca perca um evento importante. Personalize o seu 
calendário de eventos para ficar a par de divulgações de 
resultados, conferências do setor e muitos outros eventos 
relevantes à sua organização.

Busca de documentos

A busca de documentos da Bloomberg permite pesquisar 
através de uma coleção diversificada de documentos, como 
relatórios de analistas detalhados, relatórios públicos, 
transcrições de conferências e apresentações de mais 
de 1.500 fornecedores, incluindo brokers, fornecedores 
independentes, empresas de pesquisa de mercado e 
associações setoriais.

Calendário de eventos

EVTS <GO>

Personalize calendários de eventos 
por setor, empresa, tipo de 
atividade e mais.

Busca de documentos

DS <GO>

Realize pesquisas de ativos, listas 
e palavras-chave para descobrir 
rapidamente os documentos que 
suportam a sua análise, tudo em 
um único lugar.
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Identifique e entenda investidores.
A Bloomberg deixa que você conheça os seus investidores 
melhor do que eles conhecem você. Acesse dados 
completos de acionistas e credores de sua empresa e 
concorrentes.

Análise de acionistas

Use a Bloomberg para identificar investidores atuais e 
prospectivos. Descubra quais investidores detêm suas 
ações ou as ações de seu concorrente, enquanto você 
acompanha o que eles estão comprando e vendendo.

Dados de credores e detentores de derivativos

A Bloomberg é uma fonte inigualável de informações sobre 
detentores de ativos de dívida de uma empresa, incluindo 
informações detalhadas sobre bônus, empréstimos e outros 
ativos de dívida.

Busca de investidores

IS <GO>

A Bloomberg, com seu 
conhecimento inigualável da 
comunidade do buy-side, oferece a 
você um panorama abrangente do 
cenário de investimento para um 
alcance eficaz do investidor.

Comparações de acionistas

OWN IR <GO>

Compare a atividade de 
detentores de suas ações versus a 
atividade de detentores de ações 
de seus peers.
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Informações de contato do gestor de fundos

Acesse facilmente informações de contato detalhadas 
sobre os investidores institucionais mais importantes para 
você e sua empresa — incluindo informações biográficas e 
background — utilizando a ferramenta de Busca de perfis, 
PEOP <GO>.

Análise de portfólios de investimento

Acesse dados atuais e históricos das posições acionárias para 
insights exclusivos de estratégias de investimento de um 
gestor. Analise atividades em portfólios, setor por setor, ação 
por ação.

Perfil de investidores

IP <GO>

Acesse perfis de investidores 
abrangentes para realizar pesquisas 
aprofundadas sobre detentores 
em sua base atual de investidores e 
prospectiva para novos investidores.
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Fique à frente de analistas.
A Bloomberg permite um conhecimento mútuo entre seus 
analistas e você. Uma plataforma única e integrada que 
fornece recomendações completas de analistas, relatórios e 
consensos de estimativas. As informações são atualizadas 
em tempo real e estão disponíveis historicamente para 
análises mais detalhadas.

Cobertura de analistas

Classifique analistas por recomendações atuais ou históricas 
e compare o que estão dizendo hoje aos desempenhos 
de suas recomendações no passado. Expanda para ler os 
relatórios reais.

Relatórios organizados e fáceis de buscar

Nossa ferramenta de relatórios é a mais rápida do mercado 
e permite configurar alertas, para que você não perca 
relatórios sobre a sua empresa ou setor.

Portal de relatórios

BRC <GO>

Relatórios de analistas sobre a sua 
empresa, seus peers e setoriais são 
organizados, arquivados e de fácil 
acesso.

Recomendações comparativas 
de analistas

ANR COMPS <GO>

Compare ratings de analistas de 
suas ações com os de seus peers.
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Perfis e cobertura de analistas

Entenda melhor o que os analistas estão escrevendo sobre 
a sua empresa e setor com listas de cobertura abrangentes, 
histórico de recomendações, detalhes de carreira e 
informações de contato.

Estimativas de resultados

Estimativas de resultados individuais e de consenso, 
históricas e análises, estão disponíveis para a sua empresa e 
também para outras empresas que você acompanha.

Histórico de estimativas

EEB <GO>

Acompanhe e analise o consenso das 
projeções de analistas ao longo do 
tempo e entre analistas.

Distribuição de estimativas

EE DIST <GO>

Identifique os desvios de estimativas 
individuais de analistas a partir do 
consenso de mercado e resultados 
de sua empresa.
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Ganhe inteligência competitiva e 
setorial. 
A Bloomberg ajuda a identificar e avaliar concorrentes, e 
oferece ferramentas de valor relativo para comparação às 
medidas financeiras mais importantes para você.

Perspectiva de riqueza de setor

Obtenha dados setoriais chave, gráficos interativos e 
análises redigidas por uma equipe de especialistas do setor, 
que permitem melhor insight sobre onde um setor está hoje e 
para onde pode estar direcionado no futuro.

Rankings de brokers

BAS e RANK <GO>

Identifique e classifique os brokers 
que fornecem mais liquidez em suas 
ações e seu setor.

Bloomberg Intelligence

BI <GO>

Acesse análises e pesquisas 
exclusivas em tempo real de analistas 
com extensa experiência do sell-side 
e buy-side para avaliar e analisar 
medidas setoriais e indicadores 
chave.

Avaliação relativa de ações

EQRV <GO>

Avalie se uma empresa é 
classificada justamente com base no 
desempenho histórico em múltiplos 
selecionados relativos a um grupo 
de peers.
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Análise fundamental

Analise e avalie seus concorrentes e o setor com as 
mesmas ferramentas — como tabelas de valor relativo 
exclusivas e personalizadas da Bloomberg — usadas por 
analistas, bancos e brokers.

Filtre a concorrência

Desenvolva pesquisas personalizadas usando dados 
fundamentais, descritivos e de mercado para melhor 
entender sua posição em relação a critérios chave.

Acompanhe e monitore a concorrência

Acompanhe e monitore a concorrência por área geográfica, 
organização, peer do setor ou unidade de negócio. Compare 
o seu desempenho ao de concorrentes em linhas de negócios 
individuais para entender melhor como você está alinhado.

Análises setoriais

GX <GO>

Fique a par de movimentos 
competitivos em seu setor e veja 
como concorrentes estão levantando 
capital.

Análise fundamental

FA <GO>

Analise o histórico financeiro de sua 
empresa ou seus peers com total 
transparência de  dados.
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Monitore mercados.
Fique a par de acontecimentos em tempo real nos 
mercados relevantes ao seu negócio, desde mercado 
cambial, taxas de juros e commodities, até ações, títulos e 
CDS.

Gráficos

Recursos exclusivos permitem que você trace gráficos 
de tudo, desde o preço de suas ações até a estrutura de 
capital e opções de ações, além de dados fundamentais, 
operações a descoberto, notícias, atos corporativos e 
desempenho competitivo.

Atos corporativos

Acompanhe atos corporativos e saiba o que outros em seu 
setor estão fazendo nos mercados de capital.

Gráficos interativos

GP <GO>

Trace gráficos de preço, volume, atos 
corporativos e eventos para entender 
melhor os movimentos nos preços 
de ações.



13

Desempenho intradiário

Monitore os preços de ações e volume negociado, 
incluindo negociações em bloco para as ações mais 
importantes para você durante todos os dias úteis.

Vigilância de mercado

Ferramentas de monitoramento de mercado abrangentes 
permitem monitorar e comparar dados de preços e volume 
em tempo real para índices de ações e mercados de crédito 
mundiais. Veja o impacto no seu setor, empresa ou indústria.

Índices globais de ações

WEI <GO>

Acompanhe índices de ações chave 
para determinar, rapidamente, 
momentum, direção e volatilidade.

Monitor de crédito de renda fixa

FICM <GO>

Monitore mercados de crédito e veja 
como os movimentos afetam o seu 
setor.
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Monitore notícias.
Monitore o fluxo de notícias sobre a sua empresa e setor 
de forma mais eficiente com ferramentas de filtros e 
organização. Acesse o conteúdo exclusivo e inovador da 
Bloomberg News e milhares de outras fontes, incluindo 
blogs.

Painéis de notícias personalizados

Painéis de notícias personalizados incluem áudio em tempo 
real e alertas visuais, além de buscas por palavras-chave 
das empresas que você monitora.

Resultados e relatórios de pesquisa

Divulgações de resultados e relatórios de pesquisa são 
exibidos na sua tela assim que são publicados, mantendo 
você atualizado sobre os mercados.

First word

FIRST <GO>

Receba resumos de notícias com 
base em suas preferências em um 
formato conciso.
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Resumos de notícias

First Word do Bloomberg resume as notícias e comunica as 
informações mais importantes para você.

Tecnologia de ranking

A tecnologia inovadora do ranking de notícias monitora 
o sentimento no fluxo de notícias, indicando aumentos 
de acessos nas categorias, empresas e setores mais 
importantes para você.

Mídias sociais

Monitore posts da mídia social sobre a sua empresa e setor 
a partir do Twitter, Yahoo! Finance e outras fontes.

Análise de sentimentos de 
notícias

NRS <GO>

Veja quais as empresas do seu setor 
que recebem cobertura de notícias 
mais positiva ou negativa e quais 
são os artigos  mais lidos sobre sua 
empresa e setor.
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Gerencie relações.
Monitore acontecimentos chave, entenda o 
comportamento do investidor, acompanhe suas atividades 
de alcance e meça o impacto de seus esforços de RI — tudo 
através de uma única solução projetada especificamente 
para o fluxo de trabalho de RI.

Faça os contatos certos

Conecte-se com a maior comunidade do buy-side 
mundial e reúna informações sobre mais de um milhão de 
investidores, analistas e gestores de portfólios.

Saiba de acontecimentos chave

Fique a par de ameaças e oportunidades chave que precisam 
de reações imediatas, tais como alterações na sua base 
de acionistas, novos objetivos de investidores potenciais e 
revisões de estimativas, e recomendações de analistas do 
sell-side.

Quantifique o seu verdadeiro impacto

Veja um agregado de suas interações comparadas às 
medidas chave e variações de posição para medir e relatar o 
sucesso de seus esforços.

Painel de atividades de gestores 
de relações com investidores

IRM <GO>

Fique a par de ameaças e 
oportunidades chave que precisam 
de reações imediadas.

Recurso de análise de impacto 
de gestores de relações com 
investidores

IRM <GO>

Veja um agregado de suas interações 
comparadas às medidas chave e 
variações de posição para medir e 
relatar o sucesso de seus esforços.
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Mantenha-se conectado.
Mantenha contato com colegas e contatos, e compartilhe 
informações com toda a sua rede usando as capacidades 
superiores de comunicação da Bloomberg.

Compartilhe suas ideias

Distribua informações vitais rápido e facilmente para um 
grupo, com o total controle sobre conteúdo, organização 
e autorizações. Crie notas com base em tópicos para que 
você possa organizar e compartilhar informações sobre 
ativos, pessoas, pesquisas e notícias com seus contatos entre 
equipes e escritórios.

Busca de pessoas

Acesse e busque entre mais de 2,9 milhões de pessoas 
na base de dados de Perfil Bloomberg (BBDP). Pesquise 
através de uma série de informações biográficas exclusivas 
da Bloomberg, que você pode utilizar para encontrar 
personalidades e obter informações sobre as pessoas que 
você precisa contatar.

Notas compartilhadas

NOTE <GO>

Compartilhe pesquisas e 
comentários sobre mercados, 
acompanhe solicitações e históricos, 
e gerencie comunicações em toda a 
sua rede.

Busca de pessoas

PEOP <GO>

Busque seus contatos e colegas 
usando a Bloomberg.
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Informação ao seu alcance.
Nossos produtos compatíveis para Blackberry®, iPhone®, 
iPad® e Android® permitem enviar e receber mensagens da 
Bloomberg, ver alertas personalizados de preços e notícias, 
acessar o Bloomberg Launchpad, monitorar eventos e 
mercados, exibir gráficos e muito mais.

Acesse de qualquer lugar

Bloomberg Anywhere® permite acessar todos os serviços 
do Terminal Bloomberg de qualquer computador ou 
aparelho móvel com acesso à Internet. Simplesmente, 
conecte-se à sua conta e tenha a mesma experiência do 
desktop.

Segurança para o seu mundo

O Bloomberg Anywhere requer o Bloomberg B-UNIT, 
um dispositivo biométrico de segurança de última geração 
que desbloqueia o Terminal Bloomberg. O B-UNIT oferece 
confiança e proteção às suas informações, com um sistema 
de proteção de identidade aperfeiçoado que usa um leitor 
para validar a sua impressão digital. Nos mercados voláteis 
de hoje, o acesso às notícias mais ágeis e detalhadas é 
fundamental para se obter uma vantagem. Seja em casa, 
durante uma reunião ou em movimento, é fácil aproveitar todo 
o potencial do Terminal Bloomberg.
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Saiba mais

Para mais informações sobre o que o Terminal Bloomberg tem para 
oferecer a você ou para manter-se atualizado sobre as últimas ideias 
de liderança, acesse o website bloomberglp.com/ri, ou contate-nos 
diretamente pelo e-mail ir_update@bloomberg.net.



Sobre o  
Terminal 
Bloomberg.
Desde 1981, profissionais de empresas e 
mercados financeiros dependem do Bloomberg 
Terminal® para obter dados, notícias e análises 
em tempo real para a tomada de decisões 
importantes. O Terminal fornece informações 
sobre todas as classes de ativos - de renda fixa 
a ações, câmbio a commodities, derivativos a 
hipotecas - todas completamente integradas 
com conteúdo multimídia sob demanda, amplos 
recursos de negociação eletrônica e uma rede 
dinâmica de informações.
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