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Legenda:

Análise de custo de 
transação
•  Análise de custo de 

transação de multi ativos

Confirmação de 
trades
• Licenças de CMS incluídas

•  Confirmações 

automatizadas

•  Confirma/modifica instruções 

de liquidação

• Integração com TMS/ERP

Execução de trade
• FX/Commodities

• Multi-dealer

•  Resumo de relatório de 

negociações

•  CP/Renda fixa

• Integração com TMS/ERP

Staging subsidiária
•  Coleta negociações FX de 

entidades regionais

•  Agrega solicitações de 

negociação e aumenta 

eficiências

•  Executa exposições líquidas

•  Centraliza transações

Otimização de hedge
• Exposições agregadas

•  Calcule e reduz CFAR

•  Reduz o custo de hedging

Gestão de risco
•  Monitoramento de 

exposição/posição

• VaR

• Risco de contraparte

• Cenários

Gestão de Colateral

Análise pré-
negociação
•  Notícias

•  Previsões

•  Profundidade do mercado e 

transparência

•  Liquidez

Sistema de Gestão de Tesouraria/ERP

1. Integração de parceria com

• Quantum

• Integrity

2.  Integração padrão com o sistema 
de sua escolha

• Feed de dados da Bloomberg para TMS/ERP

• Relatórios de derivativos automatizados

•  Relatórios de fim do mês transferidos para o 

site SFTP

• Acesso por Contabilidade/TMS/ERP

3.  Integração personalizada usando 
consultores da Bloomberg

•  Soluções de Conectividade e Integração 

Bloomberg

•  Serviços profissionais internos para integração 

de sistema personalizada

Relatórios

Serviços de avaliação
•  Relatórios de fim de mês, de 

multi ativos

•  Processos de fim de mês 

automatizados

• Integração para TRM/ERP

•  Software ou oferta de serviço 

gerenciada

Hedge accounting
• Em conformidade com SOC 1

•  Plataforma de contabilidade e 

relatórios de  hedge

•  Aumenta eficiência de 

relatórios e testes estáticos, 

em tempo real

Dados

Feeds de dados 
corporativos
• Dados de referência

• Taxas FX, curvas a termo

• Taxas de juros, curvas

•  Feed para TMS/ERP 

automatizado

KYC

Troca de documentos 
da entidade
•  Atende rapidamente os 

requisitos KYC bancários

•  Reduz envios manuais, 

repetitivos de informações

• Acesso via web

Registo de LEI

Finanças e Impostos

Investimentos de curto 
prazo
• Depósitos a prazo

• CP e fundos de money market

•  Análise de portfólio/benchmarks

• Atribuição e desempenho

•  Agregacão de gestor externo

Finança corporativa
• Análise de emissão de dívida

•  Gerencia o risco das taxas 

de juros

• Cálculo de swap de IR

•  Impostos e transferência de 

preços
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Análise e Execução

Análise de custo de 
transação

Revise e avalie os custos 

de transação de todas as 

classes de ativos para ajudar 

a desenvolver e refinar 

estratégias de execução.

Confirmação de 
trades

Automatize a liquidação de 

negociações, simplifique 

processos de back-office e 

aumente a eficiência pós-

negociação.

Execução de trade

Execute negociações FX e 

de commodities e integre 

facilmente detalhes de 

negociação aos seus sistemas 

de gestão de ordens, gestão 
de risco e back-office.

Staging subsidiária

Agregue negociações 

regionais à tesouraria central, 

simplificando o fluxo de 

trabalho de negociações 

FX e reduzindo custos de 

negociação.

Optimização de 
hedge

Aumente a eficiência 

determinando rapidamente 

os instrumentos e 

porcentagens que você 

cobrir (hedge) com base em 

exposições e correlações.

Análise pré-
negociação

Informe-se sobre eventos 

em andamento e avalie 

rapidamente oportunidades 

de cobertura (hedging) 

com notícias de mercado 

e ferramentas de dados e 

previsão.

Gestão de risco

Utilize ferramentas de 

análises, de portfólios e 

calculadoras para monitorar 

o risco e tomar decisões 

rapidamente.

Gestão de Colateral

Relatórios

Serviços de avaliação

Simplifique relatórios mensais 

com avaliações precisas e 

transparentes integradas em 

todos os processos de fim de 

mês da empresa.

Hedge accounting

Simplifique testes de eficiência 

de hedge com relatórios 

mensais em conformidade 

com a SOC 1 sobre relações de 

contabilidade de hedge.

Dados

Feeds de dados 
corporativos

Alimente sistemas de tesouraria 

com os dados de mercado, de 

precificação e de referência, 

de alta qualidade, verificados e 

continuamente atualizados.

Sistema de Gestão de Tesouraria/ERP

1. Integração de  parceria com 2. Integração padrão com o 
sistema de sua escolha

3. Integração personalizada usando 
consultores da Bloomberg

KYC

Troca de documentos 
da entidade

Intercâmbio de dados e 

documentos com contrapartes 

de negociação em um ambiente 

de web seguro e eficiente, 

eliminando solicitações 

redundantes.

Registo de LEI

Finanças e Impostos

Finança corporativa

Monitore mercados de dívida, 

analise oportunidades de 

emissão e gerencie risco de taxa 

de juros para ajudar a empresa a 

contrair empréstimos de forma 

mais eficiente.

Investimentos de curto 
prazo

Otimize o excesso de caixa, 

utilizando ferramentas de 

transparência e análise de 

mercado da Bloomberg.
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