
Bloomberg para relações com investidores
Pesquisa, dados e análises que seus investidores utilizam 
para monitorar sua empresa.

Monitoramento de cenário competitivo DissemineDinâmicas do mercado

Gestão de investidores atuais e futuros

Supervisão do mercado

Onde você estiver

Acesse fundamentos, 
pesquisas, notícias 
e alertas sobre o 
aplicativo móvel 
Bloomberg Professional.

Prospecção de 
investidores

Busque investidores com 

base em um conjunto 

personalizável de 

características e holdings 

para criar uma lista de 

prospecção e direcionar 

ações de divulgação.

Valor relativo

Monitore o 
desempenho 
histórico de múltiplos 
selecionados em uma 
empresa ou grupo de 
peers.

Fundamentos

Analise dados 
financeiros de 
empresas, estimativas, 
solvência, valuation, 
estrutura de capital 
múltiplo, ratings de 
analistas e opções de 
mercado.

Notícias

A Bloomberg News 
oferece mais de 5.000 
artigos por dia, de 143 
agências de notícias 
globais, com acesso a 
mais de 75.000 fontes de 
notícias terceirizadas.

Monitoramento das 
redes sociais

Posts em redes sociais 
(Twitter) identificados 
e com curadoria 
combinados com análise 
de sentimentos e outras 
análises, para identificar 
facilmente as tendências.

Pesquisa de 
propriedade

A BNEF publica 700 
relatórios e previsões 
anualmente sobre 
energia limpa, transporte 
avançado, commodities e 
tecnologias emergentes.

Fusões e aquisições

Analise notícias sobre 
negócios públicos e 
privados, anúncios e 
atividades relacionadas 
à transações.

Alertas 
personalizados

Avisos imediatos sobre 
alterações no preço de 
ações, ratings, consenso, 
opinião do mercado/setor 
e atividades de F&A para 
se manter informado e agir 
rapidamente.

Sustentabilidade 
e ESG

Tenha acesso a riscos e 
oportunidades atuais e 
históricos em relação às 
métricas ESG.

Pesquisa de setor

A Bloomberg 
Intelligence é composta 
por 300 profissionais de 
pesquisa, que cobrem 
2.000 empresas em 10 
setores do mercado.

Resumo de 
propriedade

Entenda a propriedade 
e transações de ativos 
com base no tipo de 
instituição, localização 
geográfica e posição 
vs. peers.

Perfis de dívida

Compreenda melhor a 
estrutura de dívida de 
uma empresa.

Consenso  
e estimativas 
aprofundadas

Monitore lucros, 
preços indicativos e 
recomendações por broker 
ou métrica para identificar 
tendências e avaliar as 
expectativas do mercado.

Preparação para 
divulgação de 
resultados

Pesquise temas e 
insights importantes 
para o seu negócio em 
uma vasta biblioteca de 
documentos, registros e 
apresentações.

Gerente de 
relacionamento

Consolide e monitore 
interações com 
analistas, gestores 
e investidores para 
consultar e acompanhar 
o impacto nas suas 
ações.

Implicações do 
mercado

Monitore dados em tempo 
real sobre commodities, 
crédito e preços de 
moedas para entender sua 
importância em relação às 
empresas e setores.

Indicadores globais  
e fluxo monetário

Acesse diversos 
indicadores importantes 
para monitorar a 
economia global e 
entender o desempenho 
de atributos específicos 
nos mercados de ações.

Eventos que 
movimentam o 
mercado

Mantenha-se atualizado 
sobre eventos e 
anúncios corporativos 
relacionados ao seu 
setor de mercado.

Relatórios

Crie visualizações 
de dados, tabelas e 
gráficos importantes 
e integre ao Microsoft 
Office para fazer 
apresentações.

Analistas de setor

Comunique-se com os 
analistas da Bloomberg 
Intelligence para 
compartilhar sua 
história e garantir 
sua inclusão na 
pesquisa de BI lida por 
investidores.
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Disponível no

aplicativo móvel 
Bloomberg Anywhere.
(* aplicativo BNEF também disponível)

Todas as soluções 
estão disponíveis no 
Terminal Bloomberg.

Acesso direto a analistas 
de pesquisa e equipes 
editoriais da Bloomberg.

Legenda:

Como a Bloomberg
pode ajudar você:

Monitoramento de 
cenários

Conheça bem seu setor e 
sua concorrência.

Gerencie as partes 
interessadas

Entenda as partes interessadas 
e como sua empresa é vista 
pelo mercado.

Dissemine

Formule e divulgue a 
sua história.
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Aplicativo móvel 
Bloomberg Anywhere

Prospecção de 
investidores

IS, IP

Valor relativo

EQRV

Fundamentos

IR, PBAR, FA, TRA, 
COMP, RANK, SPLC, 
CRPR, VWAP, WACC, 
MOST

Notícias

TOP, CN, NSE, FIRS, 
TLIV, MEDI, TREN, 
READ, GN, AID

Monitoramento das 
redes sociais

TWTR, GT

Pesquisa de 
propriedade

BNEF

Fusões e aquisições

MA, MA PE, MRGC, 
BUYP, IPO

Alertas 
personalizados

ALRT, BLRT

Sustentabilidade 
e ESG

BESG, ESG, RV
ESG, BI ESG

Pesquisa de setor

BI, BRC

Resumo de 
propriedade

OWN IR, HDS, CP

Perfis de dívida

DDIS, CAST, FIW

Consenso  
e estimativas 
aprofundadas

EE, EEO, EM, EA, EED, 
EEB, ANR, ANRP, BRC, 
MODL

Preparação para 
divulgação de 
resultados

DSCO

Gerente de 
relacionamento

IRM, NOTE

Implicações do 
mercado

WB, FXIP, GLCO, FXFC,

FXFM, BYFC, CPFC

Indicadores globais  
e fluxo monetário

FTW, W, ECFC, ECSU, 
ECST, ECOW, WIRP, 
GMM, WEI, BTMM, BYFC

Eventos que 
movimentam o 
mercado

EVTS, ECO, CACS, EX

Relatórios

G, power tools

Analistas de setor

BI, BICO
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