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Bem-vindo ao Refinitiv® Workspace – uma 
plataforma poderosa para a indústria de 
gestão de ativos em transformação, onde 
os dados e a tecnologia são fundamentais 
no processo de tomada de decisões de 
investimento. A indústria enfrenta uma 
concorrência crescente de novos 
participantes, consolidação do setor, 
pressão contínua sobre as taxas, demandas 
regulatórias e evolução dos produtos em 
direção a investimentos sustentáveis. 

Como um parceiro confiável no setor, estamos bem 
posicionados para ajudá-lo a superar os desafios e mudanças 
fundamentais que estão moldando a indústria.

O Refinitiv® Workspace for Analysts and Portfolio Managers é 
uma solução flexível e personalizada que agrega dados do setor, 
fornece análises do setor e proprietárias, além de automatizar 
pesquisas críticas e fluxos de trabalho de gestão de portfólios, 
tudo isso em uma única plataforma.

Destaques:
• Tecnologia de fluxo de trabalho mais atual
• Mais rápido e leve – Utilizar a tecnologia de navegador web 

mais recente oferece uma instalação significativamente mais 
leve, o que reduz o tempo e o custo de implementação

• Navegação intuitiva – Navegador e menus de navegação 
familiares para acessar as ferramentas mais relevantes

• Adaptativo e baseado em inteligência artificial – aprende 
conforme você trabalha e, portanto, exibe resultados de 
pesquisa mais relevantes

• Um amplo conjunto dos melhores dados, conteúdos, notícias 
e pesquisas da categoria, que aumenta sempre

• API aberta e ágil – A integração dinâmica de APIs conecta o 
Refinitiv com suas fontes proprietárias ou de terceiros, 
criando um fluxo de trabalho único e conectado com todos 
os aplicativos, fornecendo acesso mais aberto e flexível aos 
nossos dados

Desenvolvido para fluxos de trabalho dinâmicos em todo o ciclo de 
investimento do gerente de pesquisas e de portfólio

CONJUNTOS DE CONTEÚDOS 

Notícias e comentários 

Dados e análises das empresas 

Dados e preços de mercado 

Dados macroeconômicos

Pesquisas de Corretoras, 
eventos e arquivamentos

Análises preditivas do
Refinitiv® StarMine® 

Dados e análises de terceiros

FERRAMENTAS

Backtesting e geração de ideias

Análise e modelagem de títulos 

Ferramentas de pesquisa entre 
conteúdos

Alocação de ativos e otimização 
de portfólios

Atribuição de desempenho

Testes de estresse, modelos de 
fatores de risco 

Monitoramento de portfólios em 
tempo real

Resumo dos dados e principais recursos de fluxo de trabalho
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Uma solução flexível e personalizada para uma nova experiência

Tecnologia e desempenho
A instalação mais leve reduz o tempo e o custo de implementação 
e oferece uma experiência de usuário superior tanto do ponto de 
vista de design quanto de desempenho. O produto foi concebido 
com uma interface fluida e transparente, usando os princípios de 
tecnologia baseada na web mais recentes.

Desempenho geral

Experiência multiplataforma aprimorada
Acessível onde quer que você trabalhe em várias 
plataformas, incluindo Microsoft® Windows®, macOS®, Web e 
dispositivos móveis. A interoperabilidade da nossa estrutura 
flexível permite a integração transparente da plataforma.

Altamente personalizado para uma 
navegação simples
Cada usuário terá uma página inicial individual que 
pode ser personalizada para conter as ferramentas 
básicas de pesquisa e análise usadas regularmente.

Busca inteligente
Construímos um mecanismo de pesquisa do mercado financeiro 
inteligente e em tempo real que retorna resultados muito 
relevantes com poucas entradas. Nossos algoritmos de IA tornam-
se mais inteligentes quanto mais você os utiliza, aprendendo seus 
padrões de uso para gerar os resultados corretos.

Memory use

Tempo de instalação

Carregamento do 
Workspace
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macOS é uma marca registrada da 
Apple Inc. nos EUA e em outros países.

Gráficos aprimorados
Os novos recursos avançados tornam o mapeamento e o 
destaque das métricas desejadas muito mais fáceis. Eles incluem 
um novo conjunto de indicadores técnicos, ferramentas de 
desenho, anotações, gráficos de linha e outros tipos de gráficos. 
Uma construção de gráfico rápida habilitada para códigos (tickers) 
desenvolvida para construir gráficos complexos rapidamente.

Novos recursos da Microsoft
Uma nova interface leve e mais simples fornece uma 
ferramenta Formula Builder e o Refinitiv® Datastream® por 
meio de uma faixa (ribbon) de opções da Refinitiv unificada 
para fornecer acesso mais abrangente a conjuntos de 
dados de classe mundial do Excel®.

As visualizações instantâneas exibem 
informações importantes rapidamente
Cotações completas, fundamentos, estimativas, visões gerais e 
gráficos de desempenho das empresas são exibidos na nossa 
nova visão instantânea. Acesse informações instantâneas da 
empresa sem precisar acionar a pesquisa.

Aberto e ágil – ideal para analistas que programam
Acesse os dados da Refinitiv em plataformas internas ou de 
terceiros, use a API de desktop para modelagem e 
programação baseadas em Python. O acesso aberto aos 
dados brutos permite que você os integre nos seus modelos e 
aplicativos para impulsionar a inovação.
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