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Mitigar o risco. Melhorar a rentabilidade..
No mundo atual, os dados adequados podem ajudá-lo a criar 
interações mais rápidas e impactantes com seus clientes. Se estiver 
realizando um screening dos fundos, criando uma carteira ou revisando 
a sustentabilidade, o acesso aos dados adequados de maneira 
oportuna é essencial para a retenção de clientes e para conseguir uma 
experiência do cliente positiva.

O investimento em fundos tem aumentado de maneira constante nos últimos anos devido a que os 
investidores procuram estratégias de investimento em longo prazo e menos arriscadas, e o fato de 
que os fundos ofereçam uma diversificação incorporada faz com que esses investimentos sejam mais 
atraentes e fique mais fácil para os investidores diversificar suas carteiras em comparação com a 
propriedade das ações ou bônus individuais. 

A Refinitiv® Lipper® é um fornecedor líder de conteúdo, análise e conhecimentos de fundos de 
investimento para a comunidade de investimento global. Beneficie-se de um fácil acesso a nossos 
dados Lipper para assessores e investidores para permitir o screening, a filtragem e a visualização dos 
dados dos fundos em suas experiências digitais.



Descrição breve da Refinitiv® Lipper® 
A maior base de dados do mundo
Pesquise mais de 335.000 investimentos coletivos em 113 países registrados para a venda (RFS, na sigla em inglês) e mais 
de 80 endereços e agrupados de acordo com seu universo, detalhe dos fundos, frequência de atualização, formato de 
arquivo e distribuição. A cobertura inclui fundos de investimento, ETFs, produtos de pensões e seguros nacionais.

Sistema de classificação de fundos 
Ele serve para comparar fundos semelhantes e o rendimento com maior facilidade com um sistema preciso e gra-
nular que conta com mais de 500 classificações próprias da Lipper. Isso permite a análise de pares mais precisa e 
granular, com o dobro de grupos de pares do que os sistemas da concorrência.

Gerencie o risco, identifique os fundos mais rentáveis e as tendências do mercado 
Identifique os fundos de maior rendimento utilizando as classificações da Lipper para comparar o rendimento dos 
fundos, além de gerenciar o risco de investimento com medidas relativas e absolutas de risco e rendimento.

Classificações de fundos 
As classificações da Lipper Leaders facilitam a seleção de fundos e simplificam a identificação dos fundos com me-
lhor rendimento que proporcionam as melhores rentabilidades, já que ilustram o grau de cumprimento dos objetivos 
de investimento de um fundo, guiando os investidores para que realizem os investimentos adequados. 

Dados de comissões e despesas 
A Lipper tem os dados mais completos sobre comissões e despesas. Nossos clientes podem comparar as 
comissões e o rendimento dos fundos com seus pares. Os usuários examinam como os níveis de comissões se 
alinham com o setor em seu conjunto para poder gerenciar e comunicar o plano de comissões.
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Entrega flexível para assessores e investidores 
Disponível no Refinitiv Workspace para Wealth Advisors e no serviço API da Refinitiv Data Platform. 

A Refinitiv Data Platform oferece uma experiência de dados única e consistente, facilitando aos clientes o acesso, a 
distribuição e construção com dados da Refinitiv e de terceiros. Ela permite potenciar e implementar aplicações, permi-
tindo-lhe reimaginar seu enfoque de análise, a inovação tecnológica, a distribuição de dados e a gestão de custos.

Visão geral dos fundos 

Resumo de participações Lipper
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Visite refinitiv.com

 @Refinitiv  Refinitiv

A Refinitiv é um dos maiores fornecedores de dados e infraestrutura de mercados financeiros do mundo, que presta serviço a mais de 40.000 instituições em 
aproximadamente 190 países. Proporciona informação e dados líderes, plataformas de negociação e plataformas tecnológicas e de dados abertos que conectam a uma 
próspera comunidade de mercados financeiros globais, impulsionando o rendimento na negociação, o investimento, o Wealth Management, a observância das normas, 
a gestão de dados de mercado, o risco empresarial e o combate aos crimes financeiros.

Sob os holofotes: as pontuações 
ESG dos fundos 
Acesse as pontuações globais independentes dos fundos para compreender realmente a sustentabilidade de um 
fundo de investimento em particular. 

O Refinitiv Lipper Fund ESG Scores reúne o amplo universo de fundos Lipper combinado com nossa cobertura ESG 
líder no mercado para criar pontuações de fundos em milhares de carteiras de equities, bônus e fundos mistos. 

O Refinitiv Lipper Fund ESG Scores foi projetado para medir de forma transparente e objetiva o rendimento ESG, o 
compromisso e a eficácia de um fundo em 10 temas principais (emissões, inovação de produtos ambientais, diversi-
dade e inclusão, direitos humanos, acionistas, entre outros), com base nos dados publicados sobre os componentes 
do fundo através dos três pilares Ambiental, Social e de Governança.

Apenas com fins ilustrativos

“As pontuações ESG são uma forma única e eficaz de avaliar o rendimento em todos os setores, 
levando em conta questões como a materialidade e a estimulação da transparência, e servem como 
uma avaliação objetiva e imparcial da importância de cada tema ESG para os diferentes setores”. 
David Craig, Diretor Geral da Refinitiv


