
Uma oferta Bloomberg Professional Services 

FXGO é a plataforma de negociação eletrônica, livre de comissões, da Bloomberg para execução de 
transações de câmbio spot, outright, swap, NDF e opções, além de depósitos e metais preciosos. 
Com muitas empresas trabalhando remotamente como consequência da pandemia do COVID-19, 
as dúvidas sobre os recursos da plataforma em um ambiente único aumentaram.

Abaixo, estão algumas perguntas frequentes para sua referência. Para outras perguntas, entre em 
contato com seu representante de conta ou gerente de conta de negociação eletrônica de câmbio da 
Bloomberg.

É possível utilizar a plataforma FXGO ao trabalhar remotamente durante o 
confinamento devido à pandemia do COVID-19? 

Sim. Há três opções de acesso remoto oferecidas para negociar na plataforma FXGO acessíveis em 
casa:

1. Conversão da licença compartilhada para uma do Bloomberg Anywhere, que possibilita
que um indivíduo utilize e acesse todos os recursos do Terminal (sem custo).

2. Assinatura aos portais de recuperação em caso de desastres. A assinatura permite o
acesso remoto à sua licença compartilhada, um usuário por vez. O custo é de US$ 35
por mês por licença aberta, e fornece acesso à negociações de forma remota.
Recomendamos que este acesso remoto seja feito por meio de VPN, mas também é
possível por meio de um software baixado.

3. Inclusão de uma licença adicional do Bloomberg Anywhere, o que atualiza o preço para
US$ 1.970/mês por licença.

É necessário envolver o departamento de TI para acessar FXGO remotamente? 

O acesso remoto para negociação na plataforma FXGO NÃO requer envolvimento do 
departamento de TI; no entanto, alguns usuários podem encontrar problemas comuns de firewall/
direitos de admin ao instalar uma nova instância do software Bloomberg. 
Por questões de segurança, a Bloomberg precisará de um contrato assinado que forneça 
permissão para conceder acesso às negociações financeiras durante o trabalho remoto. Após o 
contrato ser assinado e devolvido, basta uma rápida ligação ao Atendimento ao Cliente 
Bloomberg para informar o número do contrato e o serviço será ativado em menos de cinco 
minutos.

Negociação eletrônica de 
câmbio  
Perguntas frequentes para empresas 
durante a pandemia do COVID-19.
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A plataforma FXGO oferece suporte apenas para spot, forwards e swaps? O que 
acontece se meus gerentes de caixa tiverem saques nas linhas de crédito, o que 
cria um aumento no caixa no curto prazo que eles precisam investir?

A plataforma FXGO oferece suporte a instrumentos de câmbio, assim como depósitos em 
dinheiro. A solicitação de cotação de depósito (DEPOSIT RFQ) oferece aos usuários a 
capacidade de emprestar ou solicitar empréstimo com suas contrapartes bancárias usando 
depósitos a prazo. O recurso de leilão permite que você ofereça lances para vários bancos, 
garantindo a melhor taxa. O processamento direto está disponível em seus sistemas de gestão 
de risco de tesouraria, sem custo adicional.

E as minhas filiais/subsidiárias globais, que estão com dificuldades em transmitir 
solicitações de negociação devido ao confinamento e à ausência de ferramentas 
suficientes para o trabalho remoto? FXGO oferece uma forma mais eficiente para 
comunicar estas negociações?

A Bloomberg oferece uma solução com base na web para estruturar solicitações de câmbio por 
US$ 100 por mês por usuário. Em questão de segundos, os usuários podem iniciar um registro 
online e criar um ambiente mais controlado para transmitir solicitações de mercado à tesouraria 
central para execução. Não há mais necessidade de gerenciar estas solicitações a partir de 
planilhas. 

FXGO oferece suporte à confirmação automática? Qual é o custo e como os 
usuários acessam o serviço? 

A Bloomberg oferece gratuitamente uma plataforma de liquidação, que facilita a comunicação 
pós-trade entre você e seus parceiros bancários. Esta solução eletrônica possibilita uma 
redução no risco operacional e nos custos de negociação.

Gostaria de automatizar toda o meu sistema de negociação de câmbio. FXGO 
oferece suporte às negociações on/off shore? 

Sim. A plataforma FXGO fornece suporte às negociações onshore e não transferíveis 
eletronicamente. Não é mais necessário negociar moedas de mercados emergentes por telefone 
ou e-mail. Otimize suas execuções hoje e economize dinheiro.

Estou sob muita pressão para cortar despesas, especialmente durante o cenário 
atual. Quanto custa fazer negociações via FXGO? 

A FXGO é uma plataforma de negociação livre de comissões. Ao negociar por meio da 
plataforma, não há custos associados para você ou seus parceiros bancários. A plataforma de 
confirmação e liquidação da Bloomberg é oferecida sem custo adicional para empresas. 




