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R E F I N I T I V  W O R K S P A C E

DESENVOLVIDO PARA FLUXOS 
DE TRABALHO DE GESTÃO DE 
ATIVOS DINÂMICOS

An LSEG Business
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ONDE DADOS 
INTELIGENTES INSPIRAM 
IDEIAS INTELIGENTES
O Refinitiv® Workspace foi desenvolvido para aproveitar as tendências em 
mudança na gestão de ativos. Notadamente, o aumento nos investimentos 
passivos gerou uma maior necessidade maior de os gestores ativos 
demonstrarem seus retornos ajustados ao risco relativo, maior foco 
regulatório, especificamente em ESG, e a mudança de títulos puros para 
incluir técnicas de análise macro e quantitativas (quant). Nossa solução foi 
desenvolvida para enfrentar esses desafios. 

Operar neste cenário altamente competitivo e regulamentado – e se adaptar a ambientes 
de trabalho em rápida transformação – é um desafio. É por isso que precisamos de um 
ecossistema de tecnologia avançada para permanecer na liderança dos mercados 
financeiros. 

O Refinitiv® Workspace for Analysts and Portfolio Managers é uma nova solução com um 
fluxo de trabalho que oferece apoio aos usuários em todas as fases do processo de 
investimento. A nova solução de arquitetura aberta possibilita, onde as ideias fluem, 
monitorar os portfólios de perto. Além disso, as análises são validades de maneira robusta. 
É hora de experimentar a solução de fluxo de trabalho do futuro.
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Foco no fluxo de trabalho
Painel de navegação superior fácil de usar com
todos os aplicativos relevantes ao seu alcance 

Blocos
Construa sua tela inicial por meio de blocos 
que contêm aplicativos individuais

Tela inicial
Configure para apresentar seus   
aplicativos usados com mais frequência

Busca inteligente
Resultados rápidos, inteligentes e mais relevantes com 
visualizações instantâneas enquanto você digita

SUA TELA DE BOAS-VINDAS
NOVA TECNOLOGIA E DESIGN



4Analysts and Portfolio Managers

DESENVOLVIDO PARA SE INTEGRAR COM A 
DINÂMICA DO SEU FLUXO DE TRABALHO

O Refinitiv® Workspace® é uma ferramenta de pesquisa, análise e 
gerenciamento de portfólios em crescimento com múltiplos ativos. As soluções 
Refinitiv são alimentadas pelos dados e notícias da Refinitiv, incluindo 
fundamentos das empresas, dados de ESG, análises do Refinitiv® StarMine® e 
Reuters News – tudo isso integrado ao Workspace para um fluxo de trabalho 
ponta a ponta.

Ferramentas de relatórios 
e publicação

Análises de portfólios Monitoramento do mercado

Pesquisas e ideias
de investimento

Refinitiv® Workspace®
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O CONJUNTO DE FERRAMENTAS FINANCEIRAS 
PARA ANALISAR OS MERCADOS E PORTFÓLIOS

Análise de portfólios – analise e monitore 
seus portfólios e fundos usando nossas 
ferramentas analíticas avançadas de 
portfólios. Fornece transparência nos 
relatórios de desempenho com atribuição 
e análise de risco do portfólio, incluindo 
modelos de fatores da Refinitiv.

Teste de estresse de portfólios com o 
RiskMetrics da MSCI para identificar, 
reportar e ajustar os riscos de 
desvalorizações. Demonstre o 
desempenho da alocação de ativos em 
relação ao mercado em qualquer cenário 
econômico histórico.

Elabore e visualize a alocação de ativos, 
características dos títulos e desempenho 
global, além dos colaboradores mais e 
menos importantes para o desempenho. 
Demonstre uma abordagem mais 
sistemática para o processo de 
investimento com as nossas ferramentas.

Cobertura de múltiplos 
ativos crescente

• Ações
• ETFs
• Caixa
• Commodites
• Fundos mútuos
• Derivativos
• Instrumentos OTC
• Câmbio
• Títulos corporativos e 

públicos

Watchlist Pulse – Monitore a atividade crítica 
de desempenho em títulos ou portfólios

Portfolio Dashboard – Entenda rapidamente 
os fatores de desempenho e exposição ao 
risco do seu portfólio.

– UMA SELEÇÃO DE APLICATIVOS
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OBTENHA EXCELENTES INSIGHTS COM 
PESQUISAS E ANÁLISES PODEROSAS
Realize pesquisas e análises detalhadas 
para criar estratégias de investimento sólidas 
e realizar a alocação de ativos e seleção de 
instrumentos com confiança.

Independentemente do nível de desafio do 
momento econômico, nossa fonte de dados 
analíticos líder do setor, o Refinitiv 
Datastream, permite a exploração detalhada 
das relações entre as séries de dados.

Isso torna mais fácil você ficar por dentro dos 
acontecimentos globais, identificar riscos e 
direcionar os ativos, setores e países certos 
para investir.

O Refinitiv Lipper Global Fund Flows 
oferece conteúdos e análises de 
vendas e resgates de fundos para 
fornecer o conhecimento necessário 
para entender o sentimento de 
mercado atual 
e histórico.

Cobertura do Datastream:

Global Fund Flows – rastreie o sentimento 
do investidor e obtenha uma visão global 
sobre as tendências dos investidores

Datastream – banco de dados financeiros 
históricos com uma história (trocar por 
legado) de 120 anos

• Dados econômicos
• Títulos e valores mobiliários 

conversíveis
• Índices de títulos
• Ações
• Índices de ações
• Commodites
• Swaps de default de crédito
• ESG
• Taxas de câmbio
• Fundos
• Taxas de juros
• Fundos de investimento
• Opções
• Warrants
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TIRANDO PROVEITO DA ANÁLISE 
PREDITIVA PARA GERAR ALFA
O StarMine Analytics oferece os melhores 
algoritmos proprietários da categoria. 
Essas análises levam a estimativas mais 
precisas e servem como insumos efetivos 
poderosos, tanto para os nossos próprios 
modelos StarMine quanto para seus 
modelos desenvolvidos privativamente.

Com o Refinitiv Workspace, você pode 
integrar fatores de ESG facilmente nas 
análises de portfólios, análises de 
ações, triagens ou análises 
quantitativas.

Análises e modelos
• Análises

– SmartEstimates®
– SmartEconomics

• Modelos Quantitativos Clássicos
– Revisões dos Analistas
– Dinâmica de Preços
– SmartGrowth e Valuation

Instrínseca
– Avaliação Relativa
– Qualidade dos lucros

• Modelos Smart Money
– Smart Holdings
– Short Interest
– Insider Filings

• Modelos Combinados
– Momento da Avaliação
– Modelo Alfa Combinado

• Modelos de Risco de Crédito e
Soberano
– Risco de Crédito Estrutural
– Risco de Crédito SmartRatios
– Risco de Crédito Combinado
– Risco soberano

ESG Profiles – Acesse uma solução 
customizável para pesquisas de ESG no 
nível da empresa

StarMine – Apoiados por uma análise 
rigorosa, nossos modelos robustos 
abrangem setores, regiões e mercados
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UMA USINA GERADORA DE 
DADOS

1,3 milhão 
DE COTAÇÕES DE 
AÇÕES DE 325 
BOLSAS

700.000 
ÍNDICES DE RENDA 
FIXA E DE AÇÕES 
COBERTOS

3,4 milhões
DE TÍTULOS DE 
RENDA FIXA

40 bilhões 
MÉDIA DE 
ATUALIZAÇÕES DE 
DADOS DIÁRIAS

120 anos
DE INFORMAÇÕES

Acesso exclusivo ao Reuters News
Notícias atualizadas em vários mercados, com acesso a mais de 10.000 agências 
de notícias, imprensa global e fontes de notícias da web em tempo real. O produto 
inclui acesso a notícias e conteúdos exclusivos da Reuters.

Dados de precificação global
Preços de vários ativos globais, termos e condições, e análises Todas as 
informações geralmente com o histórico mais longo disponível – com dados de 
2.000 fontes colaboradoras.

Fundamentos da empresa
Nosso recém-lançado Refinitiv® Company Fundamentals (RCF) foi desenvolvido 
como o que há de melhor para análises de dados financeiros, demonstrações 
financeiras e métricas de avaliação de empresas.

Dados de estimativas Refinitiv® I/B/E/S® 
Visão global mais completa cobrindo 22.000 empresas em mais de 92 países. 
Indicadores chave de desempenho (KPIs) fundamentais atualizados e específicos 
do setor, cobrindo 15 setores em 202 métricas, tornando o nosso banco de dados o 
mais amplo e abrangente possível.

Refinitiv® Datastream®
O banco de séries temporais de dados financeiros mais abrangente do mundo tem 
mais de 400 milhões de séries englobando 39 milhões de instrumentos individuais, 
mais de 120 anos e 175 países, cobrindo todas as principais classes de ativos.

Dados de fundos Refinitiv® Lipper®
Classificações de desempenho de fundos, ferramentas analíticas e comentários 
incomparáveis abrangendo 330.000 veículos de investimentos coletivos em 113 países.

Dados de ESG
Mais de 400 pontos de dados de ESG padronizados líderes do setor 
e mais de 70 análises – cobrindo quase 80% da capitalização de 
mercado global com base em dados de empresas divulgados 
publicamente. Avalie rapidamente as decisões de 
investimento sustentável e apoie os investimentos 
baseado em fatores de ESG.
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Para saber mais sobre como o Refinitiv Workspace for Analysts and 
Portfolio Managers pode ajudá-lo a otimizar o desempenho e aprofundar 
o envolvimento do cliente, visite o site refinitiv.com/workspace

Analysts and Portfolio Managers

Visite o site refinitiv.com/pt |   @Refinitiv    Refinitiv

iPhone é uma marca registrada da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

A Refinitiv, uma empresa do LSEG (London Stock Exchange Group), é um dos maiores fornecedores mundiais de dados e infraestrutura de mercados financeiros. Com uma receita de US$ 
6,25 bilhões, mais de 40.000 clientes e 400.000 usuários finais em 190 países, a Refinitiv está capacitando participantes em todo o mercado financeiro global. Fornecemos informações, 
insights e tecnologia que permitem que os clientes tomem decisões críticas de investimento, negociação e risco com confiança. Ao combinar uma plataforma aberta exclusiva com os 
melhores dados e experiência da categoria, conectamos as pessoas a opções e oportunidades - impulsionando o desempenho, a inovação e o crescimento dos nossos clientes e parceiros.

An LSEG Business

RE1346590/3-21

Refinitiv Workspace para iPhone e Android
Com um iPhone® ou celular Android™, você não fica preso a um único 
Workspace. Sincronizado automaticamente com o Workspace, a 
experiência móvel significa que você fica conectado a todos os dados, 
notícias e conteúdos financeiros que precisa – dentro ou fora do escritório.

Refinitiv Workspace web
Com o acesso à web, você não precisa instalar nada para obter acesso aos 
principais conteúdos, notícias, aplicativos e fluxos de trabalho do Workspace.

Refinitiv Codebook
O CodeBook fornece um ambiente de desenvolvimento hospedado na 
nuvem para scripts Python e oferece suporte ao design de fluxo de trabalho 
sob medida. Quer você seja um desenvolvedor profissional, programador 
ocasional ou não tenha habilidades de programação, o CodeBook oferece 
os recursos para você projetar seus próprios modelos de dados.

Refinitiv® Data API
Acesse o universo de dados financeiros de alto valor do Refinitiv 
facilmente por meio da nossa API de dados flexível. Você poderá ir além 
dos limites de suas planilhas para obter uma visão mais única e mais 
profunda – com mais rapidez.

ACESSE A 
LIBERDADE 
TOTAL

ACESSE O 
PODER DO 
CÓDIGO

ABRA O 
ACESSO 
AOS DADOS

https://www.linkedin.com/company/refinitiv/
https://twitter.com/refinitiv
https://www.refinitiv.com/pt
https://www.refinitiv.com/en/products/refinitiv-workspace



