
 
Feed de dados enterprise 
Nossos dados, seu sistema de valuation 

 
O Data License da Bloomberg permite utilizar uma grande 
parte dos dados de alta qualidade fornecidos pelo Terminal 
Bloomberg em seus aplicativos enterprise. Esta solução de 
gestão de dados possibilita que todas as funções e sistemas 
de sua empresa usem exatamente os mesmos dados, sem 
discrepâncias.  

Utilize os dados brutos da Bloomberg para alimentar 
calculadoras de valuation em seu sistema de gestão 
TMS/ERP, para que este sistema calcule valuations de 
derivativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preço com base na quantidade/tipo de dados, 
a partir de US$ 12.000 por ano 

Principais benefícios  

• Feed automático de taxas necessárias para TMS/ERP via 
SFTP ou serviços da web 

• Taxas spot de câmbio 

• Taxas forward de câmbio 

• Taxas de juros 

• Curvas 

• Superfícies de volatilidade 

• Taxas de commodities 

• Relatórios e atualizações fáceis de programar  

• Atendimento ao cliente Bloomberg incluído 

 
Serviços de valuation MARS (Sistema de 
Risco Multiativos)  
Nossos dados, nossas ferramentas de valuation 

Com cobertura de classe de ativos, que abrange um 
amplo espectro de instrumentos financeiros; uma 
biblioteca de preços de alta qualidade, que oferece uma 
gama de modelos; e um fluxo de trabalho corporativo 
automático, que simplifica todo o processo de divulgação 
de dados; o MARS Valuations oferece uma experiência 
poderosa, versátil e altamente intuitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preço com base na contagem/tipo de instrumento, 
a partir de US$ 18.000 por ano 

Principais benefícios  

• Parte da oferta de soluções de risco da Bloomberg  

• Biblioteca de preços abrangente 

• Ampla cobertura de produtos  

• Relatórios abrangentes 

• Mais de 300 pontos de dados disponíveis no MARS 

• Relatórios programados 

• Processo de integração fácil 

• Transferência para FTP para integração TMS/ERP 

• Utiliza o serviço de tecnologia da Bloomberg para 
soluções de integração personalizadas 

 
Serviços de valuation Bloomberg 
Nossos dados, nossas ferramentas de valuation, 
nossa equipe 
 
O serviço de valuation de derivativos da Bloomberg fornece 
valuations confiáveis, transparentes e justificáveis em um 
amplo espectro de instrumentos financeiros, incluindo 
derivativos OTC e notas estruturadas.  

A Bloomberg é uma fonte de informações independente, que 
se baseia em dados de mercado de alta qualidade, um 
portfólio de modelos de preços líderes do setor e uma equipe 
de engenheiros financeiros experientes. Estes recursos são 
utilizados em conjunto com análises de alto calibre para 
produzir valuations independentes, objetivas e relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Preço com base na contagem/tipo de instrumento, 
a partir de US$ 18.000 por ano 

Principais benefícios  

• Cobertura de classe de ativos e de produtos 

• Dados de alta qualidade 

• Valuation imparcial e independente 

• Transparência de dados e modelos 

• Conhecimento financeiro 

• Relatório SOC2 

• Várias opções de entrega disponíveis 

• Atendimento ao cliente Bloomberg incluído 

 
Bloomberg Hedge Accounting – além de Valuations, a Bloomberg também possui uma plataforma de Hedge Accounting e de divulgação de dados para derivativos de câmbio, taxas de juros e 
commodities. No sistema, você pode configurar a relação entre o derivativo e a exposição subjacente, executar testes de eficiência e otimizar os relatórios de fim de mês. 

Soluções de tesouraria Bloomberg  
Valuation para empresas  

A Bloomberg oferece várias opções para atender e cumprir os requisitos necessários relativos à valuation. Para garantir a solução mais adequada, há 
muitas opções que se integram perfeitamente ao fluxo de trabalho, sistemas, equipe e necessidades atuais de sua empresa. 

 
 

 

 
 


