
Dimensões de
colaboração

Como obter um nível de dados superior



Recuperação econômica 
e comercial após a pandemia.

Mudança em direção ao investimento
social e ecológico.

Pressões regulatórias 
sobre a governança e o uso

dos dados.

Transição de LIBOR a novas
taxas de referência.

Governança dos dados. Integração de dados nos fluxos de trabalho. Cultura interna de dados.  

T E N D Ê N C I A S  E  P R E S S Õ E S  D O  M E R C A D O   

NOVOS DESAFIOS 



Para as empresas do setor de serviços financeiros, os dados são 
fundamentais. As empresas que trabalham no setor da gestão 
de ativos em geral, incluindo todo o espectro do tipo de ativos 
de renda fixa, estão aumentando constantemente o nível de 
automatização e interconexão dos conjuntos de dados em toda 
sua organização. Ainda que estas empresas priorizem a gestão de 
dados, cada vez têm que enfrentar a um leque muito mais amplo 
de pressões externas e a sus implicações para um ecossistema 
de dados mais amplo.

Na atualidade, quando a pandemia de Covid-19 continua sendo 
um grande desafio, as economias tentam se recuperar e as 
empresas de serviços financeiros se apressam a inovar seu negócio 
e aproveitar a automatização para otimizar suas operações. No 
entanto, à medida que avança a recuperação de pandemia de 
Covid-19, muitos outros fatores disruptivos e desafios contínuos, 
como a informação comercial, estão dando forma à indústria e à 
economia global em geral. Junto com uma grande mudança em 
direção à sustentabilidade, um crescente interesse pelos bônus 
verdes e sociais e os investimentos ambientais, sociais e de gover-
nança (ESG), outros processos em curso, como a substituição do 
índice de referência LIBOR por novas taxas livres de risco, como 
o SONIA, para o final de 2021, estão agravando a complexidade do 
mercado e repercutindo no rendimento das carteiras.

Para lidar de maneira eficaz com todas essas peças móveis é 
necessário investir em um ecossistema holístico de dados capaz 
de criar novas dimensões de análise de dados e reagir rapidamente 
perante um ambiente volátil. A , em parceria com a FTSE Russell e 
a Refinitiv1, desenvolveu este livro eletrônico a fim de explorar os 
desafios que os gestores de ativos devem superar para conseguir 
um enfoque holístico dos dados, e estabelecer como as soluções 
de gestão de dados de vanguarda podem ajudá-los a superar os 
obstáculos e obter uma vantagem competitiva.
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Desenvolver hoje um sólido 
ecossistema de dados para os 
mercados do futuro 

Para as 
empresas 
do setor de 
serviços 
financeiros, 
os dados são 
fundamentais.

1  Tanto a FTSE Russell quanto a Refinitiv fazem parte do LSEG – London Stock Exchange Group.



Novos enfoques para novos 
dados e novas exigências 
regulatórias 
As empresas financeiras se enfrentam a um grande desafio 
diante da demanda de dados quanto ao investimento ESG. 
Nos primeiros nove meses de 2021, a emissão global de bônus 
verdes, sociais e de sustentabilidade alcançou 777.600 milhões 
de dólares, um máximo histórico, o que demonstra um verda-
deiro apetite por este tipo de financiamento. Como resultado, 
o ritmo de entrada de novos dados no mercado neste ambiente 
só vai aumentar, e muitos deles serão dados quantitativos sem 
processar e sem distribuir. Apesar deste crescimento, um 
dos obstáculos atuais para a adoção generalizada de novas 
tendências por parte das empresas de renda fixa e de gestão de 
multi-assets, como o investimento ESG, é a falta de processos 
de dados confiáveis para medir, verificar e monitorar como e 
se esses investimentos cumprem realmente suas promessas de 
sustentabilidade. Mesmo então, uma vez que for estabelecido 
internamente um enfoque centrado nos dados, os gestores de 
ativos vão ter que encontrar a maneira de informar de maneira 
efetiva os dados sobre seus investimentos e suas atividades 
ESG para cumprir com seus próprios requisitos regulatórios 
de divulgação. 

O requisito de processar de maneira efetiva os crescentes 
volumes de dados sem processar coloca desafios, mas não 
é o único. Devido a um amplo leque de fatores, desde novos 
tipos de ativos até as mudanças nos tipos de juros bancários, 
passando pelos processos posteriores à negociação, a gestão 
das garantias, os relatórios e a liquidação de operações, o setor 
está experimentando um drástico aumento da necessidade 
de assimilação e transformação de dados a grande escala. É 
claro que, para quem trabalha neste ambiente, a habilitação 
de dados superior e uma maior colaboração em todas e cada 
uma das partes do negócio são vitais.
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Fatores críticos de sucesso 
para a inovação de dados
As novas regulações e requisitos de cumprimento, como a Revisão 
Fundamental da Carteira de Negociação (FRTB) e a transição da 
LIBOR a novas taxas de referência, estão criando novas pressões 
para as empresas buy-side e as obrigam a reavaliar e inovar seus 
processos, recursos e sistemas operacionais.

Para fazer frente a estas pressões e ficar à vanguarda, a maioria 
das empresas de renda fixa e de gestão de ativos múltiplos perce-
beram desde há tempo que precisam ampliar suas capacidades 
para a assimilação e transformação integral de dados.

As empresas devem ficar a par da assimilação de quanti-

dades cada vez maiores de dados e regulações. 
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As empresas sabem que para agir, na próxima década vão 
precisar revisar sua relação interna com a tomada de decisões 
baseada em dados. Também terão que promover uma cultura 
baseada em dados e garantir que todas as mudanças sejam 
implementadas de maneira uniforme em toda a organização. 

Mas, o que isso deveria implicar e quais são os fatores de 
sucesso mais amplos que as empresas devem levar em conta?

É claro, será essencial o uso e o acesso a grandes quantidades 
de conjuntos de dados, mas isto não será suficiente para que as 
empresas buy-side criem uma estratégia de dados competitiva, 
viável e que abranja toda a organização.

Será necessário abordar outros fatores de sucesso. 
Para John Mason, Diretor do Grupo de Serviços de Preços e 

Referências na Refinitiv, o primeiro é que as empresas buy-side 
devem dar prioridade aos processos adaptados às suas necessi-
dades de dados. “O cliente de dados de hoje procura o equiva-
lente financeiro de uma lista de reprodução: uma coleta de 
dados lógica, selecionada e de alta qualidade, adaptada às suas 
necessidades variáveis e de fácil acesso”, afirma. Isto significa 
compreender em que ponto de seu caminho para  a inovação as 

“Para uma empresa, as soluções 
de dados integradas e baseadas 
na nuvem podem ser o ponto de 

partida, enquanto para outra, 
a capacidade de analisar os 

dados proprietários herdados 
existentes é um elemento 

imprescindível.”

organizações se encontram, algo que influirá no suporte, os dados 
e os processos que precisam. Como diz Scott Harmam, Diretor 
Geral e Diretor de Índices Multi-assets de Renda Fixa na FTSE 
Russell: “Para uma empresa, as soluções de dados integradas 
e baseadas na nuvem podem ser o ponto de partida, enquanto 
para outra, a capacidade de analisar os dados proprietários 
herdados é um elemento imprescindível”.

O acesso aos serviços específicos que se ajustam ao contexto 
único de uma empresa pode ser conseguido através da seleção 
do parceiro de dados adequado. Conforme a experiência de 
Mason, “os clientes escolhem as organizações e os sócios de 
dados com os quais realizarão negócios em função do que o 
sócio de dados pode fazer por eles, bem como da qualidade do 
conteúdo sem processar disponível”.

O acesso aos tipos de dados corretos (selecionados, de boa qualidade e otimizados) 

será mais importante que nunca.Scott Harman
Diretor Geral e Diretor de Índices de Multi-assets de Renda Fixa na FTSE Russell. 



“O cliente de dados de hoje 
procura o equivalente financeiro 

de uma lista de reprodução: 
uma coleta de dados lógica, 

selecionada de alta qualidade, 
adaptada às suas necessidades 

variáveis e de fácil acesso.”
John Mason

Diretor do Grupo de Serviços de Preços e Referências na 
Refinitiv.
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A previsão da renda fixa
Durante a última década, os investidores de renda fixa enfren-
taram baixos rendimentos nominais, baixos rendimentos reais e 
um ambiente de baixa inflação (ou mesmo desinflacionário). Tanto 
se forem bônus do Estado quanto instrumentos de crédito, estas 
tendências influentes nos rendimentos e a inflação impactaram 
significativamente nos resultados de rentabilidade de um número 
considerável de instrumentos financeiros.

Quando as empresas não têm acesso aos dados de mercado e 
de referência adequados, nem às ferramentas, como os índices, 
que respaldam a gestão de dados, não alcançam seu potencial 
em termos de ingressos e eficiência. Isto equivale a bilhões de 
dólares em oportunidades perdidas.

Conscientes do grande rendimento do investimento em dados e 
ferramentas de apoio, a maioria das empresas investem substan-
cialmente em suas estratégias de dados e continuam aumentando 
seu gasto em dados, incluindo o histórico de tempo real e de ticks 
e os dados de preços e referências. No entanto, se enfrentam a 
desafios para desbloquear ainda mais valor no futuro.

Os gestores de ativos precisam de uma visão de 360 graus para 
compreender de uma maneira correta: analisar um problema 

“A riqueza do conteúdo 
quantitativo, a facilidade de 

uso, o grau de automatização, a 
escalabilidade, a portabilidade 

do modelo e a habilitação da 
nuvem são essenciais para

assimilar os processos internos”.
Marina Mets

Diretora Geral na 

FTSE Russell

Este conhecimento sustenta o enfoque centrado no cliente da 
FTSE Russell e da Refinitiv, uma coisa que Mason descreve como de 
“vital” importância para seu sucesso. O segundo fator crítico para 
uma estratégia de dados bem-sucedida é a capacidade de imple-
mentar e integrar perfeitamente as soluções em toda a organização, 
do back office até o front office. As empresas de gestão de ativos 
precisam ampliar as capacidades digitais em todos os processos e 
funções, e devem levar em conta as considerações humanas, por 
exemplo, onde e como trabalham as pessoas, dado que os analistas 
são os que finalmente vão gerenciar os dados e gerar a confiança. 

Mason afirma que a chave da integração reside em dispor dos dados 
de referência adequados. “Adicionar dados de referência como 
uma nova dimensão aos conjuntos de dados de preços avaliados 
permite um fluxo de dados muito mais eficiente, e processos verda-
deiramente colaborativos, entre o front office, os processos de 
cumprimento no middle office e os processos de compensação e 
liquidação no back office”, afirma. A combinação de dados de preços 
avaliados e os dados de referência em um único conjunto de dados 
está se tornando cada vez mais uma necessidade para os gestores 
de ativos”, afirma Mason.

Marina Mets, Diretora geral na FTSE Russell, concorda. “A riqueza 
do conteúdo quantitativo, a facilidade de uso, o grau de automati-
zação, a escalabilidade, a portabilidade dos modelos e a habilitação 
da nuvem são essenciais para assimilar os processos internos”, afirma.

Por último, as empresas devem adotar as melhores práticas em 
termos de agilidade e transparência em seus relatórios sobre a 
qualidade e o uso dos dados. Do ponto de vista de Mason, “os 
reguladores sempre estão propondo uma taxonomia diferente para 
responder a uma pergunta regulatória específica e para as empresas 
isto significa ter agilidade na apresentação de relatórios e nas capaci-
dades de dados”. Compreensivelmente para as organizações que 
não estão preparadas, isto pode criar uma grande quantidade de 
problemas operacionais e de cumprimento da normativa, que são 
caros e precisam de muito tempo. Para incorporar resiliência em 
suas estratégias de dados, Mason sugere que é fundamental contar 
com as estruturas de dados adequadas. “Se os dados são corretos, 
se surgir uma nova taxonomia reguladora, se superpõem às estru-
turas de dados existentes, em lugar de ter que desagregar os dados 
para uma nova taxonomia”, explica.



O caminho em direção aos 
ecossistemas de dados do 
futuro 
A transformação das soluções de dados para cobrir todos os 
setores, do back office até o front office, é uma importante 
promessa. Mas o sucesso final de um gestor de ativos depende 
de que seja capaz de combinar de maneira magistral os dados 
e os controladores, e de cultivar uma cultura de dados que os 
coloque no centro de sua estratégia competitiva.

Aquelas empresas que forem capazes de se antecipar e de criar 
e incorporar novos processos que se ajustem à qualidade dos 
dados disponíveis serão as que liderem o caminho.

A direção sabe que os esforços parciais rara vez funcionam; por 
outra parte, os riscos e os custos de um reajuste total podem ser 
desencorajadores. Nem todas as empresas dispõem dos recursos 
internos necessários para empreender por si mesmas uma trans-
formação de dados tão radical.

Enfrentados a um número desconcertante de opções, tanto os 
gestores de renda fixa quanto os de multi-assets se enfrentam a 
desafios de transformação de dados com que nunca antes tinham 
lidado. Por isso, a maioria se beneficiaria de trabalhar com forne-
cedores de dados de extremo a extremo que possam encontrá-los 
onde estiverem, ajudá-los a se adaptar aos requisitos regulatórios 
e passar da imaginação à realidade.

A transformação dos dados não consiste unicamente em ajudar 
os gestores de renda fixa e multi-assets a ter sucesso aqui e agora, 
mas em estar equipados com as ferramentas eos dados adequados 
para decidir, e agir com uma mentalidade orientada ao futuro.

através de um processo de extremo a extremo em lugar de lentes 
funcionais isoladas. Uma empresa obtém uma visão holística caso 
se certifique de examinar seus dados de uma perspectiva voltada 
ao cliente e ao processo. Por exemplo, que fatores contribuem 
para o processo, seu uso e as oportunidades para ampliar as 
capacidades de dados existentes.  

A aquisição da Refinitiv por parte do LSEG (London Stock Exchange 
Group) no início de 2021 trouxe a profunda experiência da Refinitiv 
na inovação de dados e na amplidão dos conjuntos de dados, dos 
preços e os dados de referência até os critérios ESG, reforçados 
pelos índices de referência de alta qualidade das empresas FTSE 
Russell, que faz parte do LSEG, e as capacidades analíticas de 
Yield Book. Como resultado, a organização combinada oferece às 
empresas um ecossistema de dados em toda a empresa que lhes 
permite levar a cabo as análises que proporcionam informação 
de alta qualidade. Como aponta Harman, isto proporciona às 
empresas essa visão de 360 graus tão necessária, ajudando-as a 
“navegar com sucesso por este enfoque de extremo a extremo, 
impulsionar um melhor rendimento das soluções de dados e gerar 
mais valor organizacional”.
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A FTSE Russell e a Refinitiv 
permitem aos clientes 

criar estratégias de dados 
holísticas, competitivas e 
preparadas para o futuro.Os dados e a informação de alta qualidade são cruciais para gerar valor.



Para mais informação sobre os serviços de dados de renda fixa da 
Refinitiv, acesse www.refinitiv.com/fixed-income-data-services
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A Refinitiv, uma empresa do LSEG (London Stock Exchange Group), 
é um dos maiores fornecedores de dados e infraestrutura dos 
mercados financeiros do mundo. Com 6.250 milhões de dólares e 
ingressos, mais de 40.000 clientes e 400.000 usuários finais em 190 
países, a Refinitiv impulsiona os participantes de todo o mercado 
financeiro global. Proporcionamos informação, conhecimentos 
e tecnologia que permitem aos clientes tomar decisões críticas 
de investimento, negociação e risco com confiança. Através da 
combinação de uma plataforma aberta única com os melhores 
dados e conhecimentos, conectamos as pessoas com as opções 
e as oportunidades, impulsionando o rendimento, a inovação e o 
crescimento de nossos clientes e sócios.

 
Descubra mais na refinitiv.com

Sobre a Refinitiv,
uma empresa do LSEG

O caminho em direção ao futuro das empresas se baseia em aproveitar o poder dos dados.

É necessário um parceiro confiável que possa compreender 
o ecossistema de dados de uma empresa, incluídas as necessi-
dades de dados dimensionais, e que proporcione soluções de 
dados comprovadas.

Neste contexto, a Refinitiv e a FTSE Russell estão liderando o 
caminho, operando como sócios de soluções de extremo a extremo 
confiáveis que ajudam aos seus clientes a ampliar suas capaci-
dades de dados, recebimento de dados, assimilação e análise do 
front até o middle e back office. Com um enfoque de 360 graus, 
e soluções adaptadas às necessidades e contextos individuais 
dos clientes, conjuntos de dados sem precedentes e uma ampla 
experiência, a FTSE Russell e a Refinitiv permitem aos clientes criar 
estratégias de dados holísticas, competitivas e preparadas para 
o futuro que reduzem o risco e, em última instância, poderiam 
ajudar às empresas a oferecer mais alfa.

https://www.refinitiv.com/en/?utm_content=Refinitiv%20Brand%20Core-UKI-EMEA-G-EN-BMM&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=434508_PaidSearchEN&elqCampaignId=13781&utm_term=%20+refinitiv&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqVqTye_5VZvBAp3JLi_NLXkJ4Nzdlhu2qx1uTLzRL8ExcX6MMnhmEwaAsdyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

