
DADOS CONECTADOS: 
RESTAM DESAFIOS PARA 
AS EMPRESAS BUY-SIDE EM 
ESTRÁTEGIAS DE DADOS DE 
MERCADO E DE REFERÊNCIA
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Apesar de muitas empresas buy-side estarem 
incorporando as transformações digitais em uma 
maior proporção do que as empresas sell-side, 
há muito trabalho a ser feito para alcancem o seu 
potencial máximo, segundo uma análise que fizemos 
do survey recente Refinitiv Connected Data. 

Há muitos motivos para as empresas buy-side estarem contentes com seu 
desempenho. Nos últimos anos, muitas empresas reconheceram o importante 
papel que os dados de mercado e de referência podem cumprir na hora de 
produzir alpha. Possuir dados confiáveis e de alta qualidade é essencial para 
desenvolver novas estratégias de comércio, manejar riscos e compliance, para 
inovar em inteligência artificial (IA) e em machine learning (ML).

A pesquisa confirma o que já observávamos entre nossos clientes – um 
ímpeto para incorporar abordagens inovadoras como governança de dados 
e a adoção de nuvens para o seu armazenamento e uso. As empresas buy-
side também estão desenvolvendo programas de resiliência operacional 
de forma rápida, incrementando potenciais de agilidade.

Porém a pesquisa também mostra que as empresas buy-side precisam 
repensar suas estratégias de dados de mercado e de referência vinculados 
a regulações de compliance. Elas também deveriam melhorar sua cultura 
de dados, de forma a conectar verdadeiramente o front, middle e back 
offices, assim como sua infraestrutura, TI e equipes de suporte.

Na Refinitiv, trabalhamos para ajudar os clientes buy-side alcançar seu 
potencial máximo, lançando ofertas de novos dados e soluções para sua 
administração, por exemplo. Também estamos ajudando as pessoas a se 
conectarem e colaborarem em tudo o que está relacionado aos dados de 
mercado e de referência, através de grupos como o Refinitiv Developer 
Community. Nossas equipes estão aqui para apoiar nossos clientes em 
suas jornadas de transformação digital hoje e no futuro.

  

Junte-se à conversa #ConnectedData

APRESENTAÇÃO

Janelle Veasey
Chefe da Real-Time 
Refinitiv

John B. Mason
Chefe de equipe 
da Pricing Reference 
Services Refinitiv
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Este eBook está baseado em uma pesquisa realizada online pela Refinitiv. Realizada por 
consultores independentes da companhia em março e abril de 2021 e respondida por 
aproximadamente 800 executivos de empresas buy-side ao redor do mundo, que estão 
mais ou menos envolvidas, ou que são diretamente tomadoras de decisões em operações 
quer seja no front, middle and back office, e/ou de infraestrutura, TI e suporte.

A pesquisa foi feita em 16 países. Para empresas buy-side, os ativos administrados são 
de 68,8 bilhões de dólares, e o total de ativos administrados representados na pesquisa 
está próximo de 53,9 trilhões de dólares. Os tipos de participantes incluíram fundos 
de investimentos, companhias de seguro, fundos mutuais, fundos de pensão e fundos 
soberanos. 

Ao informar os resultados, foi dado peso a cada país para garantir uma representação 
equânime. Note-se que a convenção padrão para arredondamentos foi aplicada, dessa 
forma alguns resultados não chegam a somar 100%.

SOBRE O eBOOK

14%

38%

26%

11%

11%

0%

Fundo de investimento
Companhia de seguros

Fundos mutuais
Fundos de pensão
Fundos soberanos

Outras

Em que tipo de organização você trabalha?

Estados Unidos
Canadá

China 
Japão
Brasil

Espanha
Hong Kong

Itália
Singapura

Reino Unido
México
França

Austrália
Alemanha

Suíça
Islândia

13%

9%

8%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

Em quais dos seguintes países está radicado o seu trabalho?

Total de front o�ce
Tomadores de decisão front o�ce

Total de Mid/back o�ce
Tomadores de decisão Mid/back o�ce

Total de Infraestrutura/IT/suporte
Tomadores de decisão Infraestrutura/IT/suporte

757

364

740

243

718

294

Áreas de atuação para os participantes das empresas buy-side 
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DESTAQUES
Com o novo Refinitiv Connected Data survey, as empresas buy-side dizem que o mercado e os dados de referência 
são uma fonte significativa de alpha, mas para desbloquear de forma plena seu valor potencial, as empresas devem 
dinamizar suas estratégias de dados de mercado e de referência. 

36% 82% 

79% 47% 

78% 41% 

a mais de ganhos poderiam ser obtidos 
se toda a sua organização tivesse acesso 
a dados de mercado e de referência 
necessários para atingir seu pleno 
potencial.

espera ver um crescente foco em 
governança de dados de mercado e 
de referência por serviços financeiros 
regulatórios nos próximos 12 meses.

concorda que “melhorar como 
manejamos dados de mercado e de 
referência requererá mudanças drásticas 
em sua organização, tecnologia e 
estratégia”.

das empresas estão apoiando a 
implementação de um esquema de 
resiliência operacional. 

das empresas buy-side normalmente 
armazena dados históricos na nuvem.

diz que o uso que faz sua empresa 
dos dados de mercado e de referência 
crescerá nos próximos 12 meses.
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POTENCIAL

O INVESTMENTO EM MERCADO DE DADOS 
E DE REFERÊNCIA JÁ É FORTE 

O ano passado assistiu ao apoio de empresas buy-side à transformação digital 
com maior entusiasmo do que seus pares das empresas sell-side. Porém, embora 
considerem rapidamente suas necessidades em termos de dados e a busca de 
soluções, as empresas buy-side ainda têm uma lacuna potencial considerável. 

Os participantes da pesquisa foram perguntados em que porcentagem acreditavam 
que suas equipes estavam aquém de seu potencial por não terem acesso a dados e 
ferramentas necessárias para levar adiante suas tarefas. Eles disseram que suas equipes 
front office estavam aquém de seu potencial em 37% – dois pontos percentuais acima 
das equipes front-office das empresas sell-side. As equipes middle e back office das 
empresas buy-side estão 32% abaixo, enquanto em infraestrutura/TI/suporte estão em 
33%, onde há uma distância de 3 pontos percentuais em relação às empresas sell-side.

Ao mesmo tempo, os participantes estavam muito otimistas com o que poderia ser 
alcançado se sua organização tivesse acesso ao mercado e dados de referência 
necessários para atingir seu pleno potencial. Eles disseram que, em média, poderiam 
obter 36% a mais de ganhos e 35% a mais de eficiência.

Sua confiança está baseada no returno do investimento (ROI) que já estão tendo com 
o mercado de dados e de referência. Para seus front offices, 83% dos participantes da 
pesquisa dizem que seu ROI é excelente ou bom. As figuras também são fortes para o 
middle e back office (78%) e para infraestrutura, TI e suporte (78%).

85% dos executivos das empresas buy-side concordaram em que um melhor uso de 
dados de mercado e de referência ajudará a empresa a atingir uma melhor eficiência na 
realocação de recursos para garantir melhores fluxos de ganhos.

Front o�ce

Mid/back o�ce

Infraestrutura/TI/suporte

37%

32%

33%

Front o�ce

Mid/back o�ce

Infraestrutura/IT/suporte

83%

78%

77%

17%

22%

22%

Excelente + bom Razoável + pobre

Em que porcentagem você acredita que estas equipes estão aquém de seu 
potencial por não terem acesso aos dados e ferramentas necessárias para 
realizar suas atividades?

Como você pontuaria o retorno ao investimento em dados de mercado e de 
referência nas três seguintes áreas?
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ÚLTIMOS 12 MESES

OLHANDO PARA FRENTE, O 
INVESTIMENTO EM DADOS 
PERMANECERÁ 

Mais do que nunca, os dados são a força vital das empresas buy-side. Com efeito, 
os dados são vistos pelas empresas buy-side como sendo mais vital do que pelas 
empresas sell-side. Por exemplo, mais de dois terços (67%) dos participantes da 
pesquisa de empresas buy-side dizem que a importância dos dados de mercado 
e de referência cresceu em suas empresas nos últimos 12 meses, comparado com 
64% das empresas sell-side. Outras comparações incluem:

 – 75% das empresas buy-side disse que o uso de dados de mercado e de 
referência por suas organizações cresceu nos últimos 12 meses, comparada 
com 67% das empresas sell-side

 – 62% dos participantes das empresas buy-side disse que o valor gasto por 
suas empresas em dados de mercado e de referência cresceu nos últimos 12 
meses, comparado com 58% das empresas sell-side

 – 59% dos participantes das empresas buy-side disse que o valor gasto por 
suas empresas em administrar dados de mercado e de referência cresceu nos 
últimos 12 meses, comparado com 53% das empresas sell-side

 – Mais empresas buy-side disseram que o número de dados de mercado e de 
referência usados por suas empresas cresceu nos últimos 12 meses –  59% 
versus 53% para empresas sell-side

Para as empresas buy-side, se espera que essas tendências continuem nos 
próximos 12 meses. 78% disse que o uso de dados de mercado e referência 
por suas empresas crescerá no período, e 65% indica que o dinheiro gasto 
em financiá-lo continuará crescendo. Quase 6 de 10 empresas (58%) diz 
que o montante gasto na administração de dados de mercado e referência 
continuará crescendo.  
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Cresceu significativamente

Cresceu levemente

Não se alterou

Caiu levemente

Caiu significativamente

5% 2%

35%

41%

18%

Últimos 12 meses

3%1%

37%

41%

18%

Próximos 12 meses

O uso de dados de 
mercado e de 

referência por sua 
organização

10%

2%

23%

39%

26%

10%

4%

24%

41%

22%

12%

3%

22%

37%

26%

12%

3%

23%

35%

27%

10%

4%

24%

35%

28%

Últimos 12 meses

11%

4%

23%

37%

25%

Próximos 12 meses

6%
4%

30%

38%

23%

6%
4%

30%

36%

23%
O valor gasto por sua 

organização em dados 
de mercado e de 

referência 

O valor gasto por sua 
organização na 

administração de dados 
de mercado e de 

referência

A importância dos 
dados de mercado e 

de referência para sua 
organização

O número de 
fornecedores de dados 

de mercado e de 
referência usados por 

sua organização

Como transformou-se a tendência?
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DESAFIOS

LUTAS DE EMPRESAS BUY-SIDE PARA DINAMIZAR ESTRATÉGIAS
DE DADOS DE MERCADO 

Hoje, empresas buy-side ao redor do mundo estão enfrentando desafios substanciais em dois níveis diferentes – estratégico e tático – 
sobre como podem repensar suas abordagens em termos de dados de mercado e de referência.

Os desafios a nível estratégico são significativos. A necessidade de um novo rumo para as empresas ficou bastante evidente – 78% dos 
executivos de empresas buy-side concordaram que “as estratégias de administração de dados de mercado não mudaram nos últimos 
10 anos devido a uma reformulação da extração de valor própria do investimento”. 79% concordou com a ideia de que “melhorar a 
administração de dados de mercado e de referência requererá mudanças drásticas em nossa organização, tecnologia ou estratégia”. 

.

Estou fortemente de acordo

Levemente de acordo

Levemente em desacordo

Fortemente em desacordo

7%

28%

39%

27%

Há relutância em 
mudar nossa forma 

de operação pela 
ruptura que pode 

ocasionar

5%

38%

42%

15%Integrar estratégias de 
dados de mercado e de 

referência requer um 
mindset e uma atitude 

completamente distintos 
dos colaboradores

4%

36%

43%

17%Melhorar o manejo dos 
dados de mercado e de 

referência requererá 
mudanças drásticas em 

nossa organização, 
tecnologia ou estratégia

5%

38%

39%

17%
Estratégias de manejo de 

dados não mudou nos 
últimos 10 anos devido a 

uma reformulação do valor 
próprio do investimento

7%

33%

39%

21%

Há uma falta de 
compreensão em minha 
organização de como as 

empresas podem 
incrementar seus gastos 

em dados

Quão de acordo você está com as seguintes afirmações?
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A PROLIFERAÇÃO DE DADOS GERA QUESTÕES

Em um nível mais tático, as empresas buy-side estão experimentando um escopo de desafios em 
torno de dados de mercado e de referência em suas organizações. Assinalando um papel crucial 
que os tipos de dados emergentes cumprem na busca do alpha, o desafio maior foi a “dificuldade 
em encontrar novos conjuntos de dados”, com 27% de empresas buy-side escolhendo essa 
questão. As empresas buy-side também estão trabalhando em um número alto de fontes de dados, 
então não é estranho que o segundo maior desafio tenha sido a consistência entre diferentes 
canais de dados ou diferentes fornecedores, com 26%. Iguais 26% foram os outros três desafios: 
trabalho remoto e uso móvel, dados incompletos, entrega lenta de novos conjuntos de dados. 

As próximas páginas discutem cinco temas fundamentais para as empresas buy-side que 
emergiram da pesquisa Connected Data..

Qual dos seguintes itens representam desafios na hora de manejar dados de mercado e de referência em sua organização?

Dificuldade para encontrar novos conjuntos de dados
Consistência dos dados entre diferentes canais ou diferentes fornecedores

Trabalho remoto e uso móvel
Dados incompletos

Entrega lenta de novos conjuntos de dados
Conectar dados entre os escritórios front, middle e back

Armazenamento de dados
Detectabilidade do insight

Falta de incremento de valor por parte dos fornecedores
Falta de licenciamento automático do sistema

Canais limitados de entrega
Metadados opacos ou insuficientes

Vincular e classificar os dados
Pobre governança de dados

Não há desafios
Outros

27%

26%

26%

26%

26%

24%

24%

23%

22%

21%

21%

20%

20%

19%

2%

2%
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CULTURA

TEMA 1: OS DESAFIOS CULTURAIS 
IMPACTAM AS ESCOLHAS DE 
INVESTIMENTOS EM DADOS

Um dos achados gerais da pesquisa, tanto para empresas buy-side quanto sell-side, é 
que há uma lacuna significativa em como o front office é percebido, se comparado com 
o middle e o back office, e ainda com a infraestrutura, TI e as funções de suporte. O front 
office é visto geralmente de forma mais favorável em uma gama de medidores, o que 
parece levar a uma série de investimentos nesse aspecto, quando o investimento nas 
outras duas áreas é o que se requer para que a empresa atinja seus objetivos. 

Por exemplo, 53% dos participantes diz que o front office é integral na hora de ajudar sua 
organização a alcançar seus objetivos estratégicos, comparada com 42% para o middle e 
back office, e 48% para infraestrutura/TI/suporte.  A realidade é que, claro, o front office não 
pode alcançar seus próprios objetivos sem o apoio das duas outras áreas da organização.

O front office também é percebido como tendo uma melhor atitude frente à tecnologia 
e à inovação – 43% dos participantes das empresas buy-side dizem que este quesito é 
excelente em sua organização, comparada com apenas 35% do middle e back office. 
Em relação ao middle e back office, as atitudes foram mais positivas entre os fundos de 
investimentos (37%), e menos positivas entre os fundos de pensão (31%).

Isso redunda em um claro deslocamento no destino dos investimentos atuais, com 58% 
dos executivos de empresas dizendo que suas organizações incrementarão investimento 
em front office nos próximos 12 meses, comparado com apenas 48 que dizem o mesmo 
para middle e back office – uma diferença de 10 %.  E isso mesmo apesar de 83% 
dizer que o “investimento em dados de mercado de referência nos ajudará a alcançar 
eficiência em middle e back office”.

“Embora geralmente seja fácil ver como o investimento em dados de mercado e de 
referência para o front office é capaz de gerar alpha imediatamente, as empresas 
precisam olhar para o quadro mais amplo”, diz John B. Mason, Chefe de Equipe do Pricing 
Reference Services na Refinitiv. “Se o middle e back office não tem acesso ao dado e às 
ferramentas para a administração de dados que eles precisam para desempenhar suas 
atividades, eles podem estar perdendo a oportunidade de chegar ao alpha. Os dados 
precisam estar conectados através da organização para produzir um alpha máximo”. 

Quão importante você acredita que são as seguintes equipes em ajudar a sua 
organização a alcançar seus objetivos estratégicos? 

3%

53%
44%

Front o�ce

7%

42%

52%

Mid/back o�ce

10%

48%

43%

Infraestrutura/TI/suporte

Integral Importante Não é particularmente importante
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A sua organização irá aumentar ou diminuir os investimentos nas seguintes 
equipes nos próximos 12 meses?

Quanto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?

3%

58%
39%

Front o�ce

8%

48%

44%

Mid/back o�ce

8%

59%

33%

Infraestrutura/TI/suporte

Aumento de investimento Sem alteração Diminuição de investimentos

Concordo fortemente Concordo em parte Discordo em parte Discordo fortemente

3%

35%

48%

14%O investimento em 
dados de mercado e 

de referência nos 
ajudará a alcançar 

eficiência no middle e 
back o�ce

Como você descreveria as atitudes de cada um dos seguintes grupos em relação à 
inovação e à adoção de tecnologias?

Excelente Boa Razoável Pobre 

1%

11%

43%

44%

Front o�ce

3%

17%

35%

46%

Mid/back o�ce

3%

16%

42%

38%

Infraestrutura/TI/suporte
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GOVERNANÇA DOS
DADOS
TEMA 2: FOCO DAS 
EMPRESAS BUY-SIDE NAS 
PRIORIDADES RELACIONADAS À 
GOVERNANÇA DOS DADOS

A governança dos dados é a maior prioridade de investimento 
para os dados de mercado e de referência nos próximos 12 
meses, com 39% enfatizando essa área. Seguramente, algo 
dessa intensidade vinda das empresas buy side é induzida pelas 
exigências de compliance – 82% espera ver um foco crescente 
em governança de dados de mercado e de referência vindo 
dos reguladores de serviços financeiros nos próximos 12 meses. 
Porém, dada a crescente relevância dos dados de mercado e 
de referência como um meio de gerar alpha, é possível que 
as empresas buy-side assistam a uma robusta governança de 
dados como provedora de uma vantagem estratégica, por incluir 
qualidade de dados, por ratificar a colaboração em termos de 
dados entre áreas, e permitir que o negócio possa usar os dados 
de forma rápida e com maior confiança. Nesse sentido, 25% 
dos executivos das empresas buy-side avaliou o programa de 
governança de dados de suas organizações como líderes de 
mercado no apoio a desafios críticos relacionados aos dados 
de mercado e de referência, comparado com apenas 16% das 
empresas sell-side. As empresas buy-side estão dando um tipo 
de prioridade à governança de dados que permitirá alguns deles 
reivindicar o status de líder de mercado. 

Em que sentido você espera que mudará as atitudes dos serviços de regulamentação 
financeira em termos de governança de dados de mercado e de referência nos 
próximos 12 meses?

Como você avalia de forma geral o programa de governança de dados 
de sua organização no auxílio a desafios críticos relacionados a dados de 
mercado e de referência? 

4% 1%

39%

43%

12% Crescimento significativo do foco em governança de dados

Leve crescimento do foco em governança de dados

Leve crescimento do foco em governança de dados

Leve diminuição do foco em governança de dados

Diminuição significativa do foco em governança de dados

Um líder de mercado

Melhor que a média

Razoável

Pior que a média

Muito pior que a média

5% 1%

16%

48%

31%

4% 1%

25%

47%

23%

Empresas buy-side Empresas sell-side
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Qual das seguintes são deficiências dos programas de governança para dados de mercado e de referência de suas organizações usadas pelo front, 
middle e back office das equipes de comercialização?

Inconsistência dos dados usados pelo front, middle e back o
ce
Inconsistência das fontes/fornecedores de dados para front, middle e back o
ce

Desatenção às condições de licença dos dados
Desatenção ao uso de dados

Desatenção em relação à propriedade dos dados
Desatenção à fonte de dados

Poucos benefícios
Desatenção à história e à linhagem dos dados

Nenhuma das opções acima
Outros

35%

33%

27%

25%

25%

25%

24%

22%

4%

2%

ABORDANDO QUESTÕES VINCULADAS À 
GOVERNANÇA DE DADOS

As empresas buy-side não estão descansando sobre suas conquistas, contudo. Elas 
reconhecem as deficiências dos programas de governança para dados de mercado 
e de referência de suas organizações usadas pelo front, middle e back office das 
equipes de comercialização.  Os maiores desafios incluem inconsistência dos dados 
usados pelos front, middle e back office (35%); inconsistência das fontes/fornecedores 
de dados para os front, middle e back office (33%); e desatenção as condições de 
licença dos dados (27%). Com 25% estão: desatenção ao uso de dados; desatenção 
em relação à propriedade dos dados; e desatenção em relação à fonte dos dados – 
todos atributos importantes quando se trata da linhagem dos dados. 
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Você planeja migrar a uma solução automatizada para as licenças de dados nos próximos 12 meses?

32% 21%

42% 42%

18% 24%

5% 9%

2% 4%

Buy side Sell side

Nós já migramos para uma solução automatizada

Planejamos contratar uma solução automatizada

Estamos pensando em contratar uma solução automatizada

Estamos avaliando as vantagens de migrar para uma abordagem automatizada

Não temos planos de migrar para uma solução automatizada

Pode ser que as empresas buy-side estejam investindo mais fortemente em 
tecnologia para superar estas questões. Por exemplo, 32% desses executivos 
de empresas buy-side dizem que suas empresas já migraram a uma solução 
automática para as licenças de dados, comparados com apenas 21% das empresas 
sell-side. Automatizar as licenças pode ajudar as empresas a manter melhores 
pistas de suas condições de licença, assim como um conjunto de atributos ligados à 
linhagem de dados. 

“As empresas buy-side progrediram bastante nos últimos anos em termos de 
governança de dados”, diz Janelle Vease, Chefe do Real-Time na Refinitv. “Os dados 
conduzem a alpha, e, portanto, o manejo de ferramentas de dados é visto como um 
apoio direto ao aumento de ganhos e maior eficiência. A vantagem competitiva será 
conquistada pelas empresas que são capazes de promover a governança de dados 
para tornarem-se mais ágeis na aquisição e emprego de dados”. 
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REGULAMENTAÇÃO

TEMA 3: A ACELERAÇÃO DE 
MUDANÇAS REGULATÓRIAS CRIA 
DESAFIOS SIGNIFICATIVOS 

As empresas buy-side experimentaram uma grande mudança regulatória na 
última década, e há mais mudanças por vir. Porém, a pesquisa revela que 
para as empresas buy-side, muitas regras implementadas por algum tempo 
continuam criando dificuldades reais, superando as questões de renda em 
termos dos desafios que implicam. Isso é preocupante, já que indica que as 
empresas não adotaram um processo robusto de compliance para lidar com as 
leis existentes, o que torna menos provável a adoção ágil de requerimentos de 
mudança regulatória. Por exemplo, o EU Benchmarks Regulation (com data de 
implementação de 1 de janeiro de 2018) é visto como um dos maiores desafios 
para as equipes de comercialização no que se refere aos ciclos de vida de 
dados de mercado e de referência por 33% dos participantes de empresas buy-
side. Essa regulamentação foi o maior desafio para três das 5 empresas buy-
side – para 37% dos fundos de investimento foi o maior desafio, por exemplo. O 
Simple Transparent and Standardised Securitisation Regulation, que apareceu 
em segundo lugar no geral, teve sua data final de implementação em 1 de janeiro 
de 2019. Sanções – restrições à comercialização para companhias sancionadas 
– apareceram em terceiro lugar. Embora o avanço das sanções tenha se 
incrementado recentemente, as abordagens de sanções regulatórias foram 
implementadas na maioria das jurisdições por algum tempo. 
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Quais das seguintes iniciativas regulatórias apresenta os maiores desafios para a equipe de comercialização em termos dos ciclos de vida dos dados de 
mercado e de referência?

A regulamentação do Benchmarks Regulation/EU Benchmarks

A regulamentação do Simple Transparent and Standardised (STS) – Securitisation

Sanções – restrições à comercialização para companhias sancionadas

Central Securities Depositories Regulation (CSDR)

Securities Financing Transaction Regulation (SFTR)

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

A transição LIBOR/IBOR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Taxonomia de atividades sustentáveis da União Europeia (UE)

MiFID II – Brexit
Nenhuma dessas apresenta um desafio para a equipe de comercialização

em termos de ciclos de vida de dados de mercado e de referência
Outros

33%

21%

29%

28%

28%

27%

27%

26%

24%

22%

3%

3%

16
C

O
N

N
EC

TE
D

 D
AT

A



A CRISE DA MUDANÇA REGULATÓRIA

Por outro lado, o EU’s Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) 
ficou em quarto paras as empresas buy-side, embora sua implementação 
date de 2016, sem contar outras datas de implementação transcorridas 
enquanto a pesquisa foi realizada. Também em quarto lugar esteve a 
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), que tem como prazo de 
implementação 1 de janeiro de 2023. A transição LIBOR/IBOR, que tem uma 
data de implementação significativa, 31 de dezembro de 2021, ficou apenas 
em sétimo lugar no geral. “Se as empresas buy-side pensam na necessidade 
de adequar-se às obrigações pensando projeto por projeto, é improvável 
que atinjam seus objetivos de compliance e que tenham fundos suficientes 
para gerar iniciativas alpha”, afirma Kristin Hochstein, Chefe da Entity Data & 
Symbology na Refinitiv. “As empresas precisam adotar uma abordagem mais 
conectada, e considerar de que maneira o front, middle e back offices podem 
vincular-se a uma única e preciosa fonte de dados”.
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NUVEM

TEMA 4: AS EMPRESAS PROMOVEM A 
ADOÇÃO DE NUVENS PARA SEU USO EM 
CASOS IMPORTANTES

Em muitas áreas, as empresas buy-side estão à frente na adoção das nuvens se 
as comparamos com as empresas sell-side. Por exemplo, 41% das empresas buy-
side normalmente armazenam dados históricos na nuvem, comparado com 37% 
das empresas sell-side. 40% usa a nuvem para fechar negócios e produzir análises 
como as de custos de transação (TCA), comparado com 32% das empresas sell-side. 
As empresas buy-side também estão à frente em 3 pontos percentuais quando se 
trata do uso da nuvem para adequar-se a regulações como vigilância de negócios 
e informe de negócios; uso da nuvem para limpeza, confirmação e instalação; e 
contabilidade e auditoria. 

Em outras áreas, as empresas buy-side e sell-side possuem um nível mais similar de 
uso da nuvem, incluindo a utilização de machine learning para detectar parceiros, 
manejo de portfólio, de mercado e de riscos de crédito, e para trabalhar com 
processos posteriores à venda. 

De fato, a única área em que a empresa sell-side está significativamente à frente 
é em fortalecer sistemas de comércio e risco com dados e análise, onde 43% das 
empresas adotaram a nuvem, comparado com 39% das empresas buy-side. 

“Algumas das mais novas empresas buy-side começaram já usando a nuvem, e 
vemos muitas das empresas estabelecidas movendo muitos de seus casos para a 
nuvem como parte de seu programa de transformação digital”, diz Matt Eddy, Chefe 
do Real-Time Delivery & Integration na Refinitiv. “Estamos esperando uma aceleração 
na adoção das nuvens pelas empresas à medida que as mesmas comecem a usar 
mais a inteligência artificial e as tecnologias baseadas em machine learning”. 
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Como você usa normalmente os dados de mercado e de referência em diferentes casos? 

32%

30%

29%

31%

31%

29%

31%

32%

30%

31%

31%

30%

35%

34%

26%

36%

32%

23%

28%

6%

5%

8%

9% 9%

7% 8%

5% 8%

40%

26%

34%

32%

27%

Armazenamento local Nuvem Híbrido: armazenamento local /nuvem Nenhuma das opções

2%

18%

39%

42%

2%

22%

43%

32%

Buy side Sell side

Fortalecer sistemas de 
comércio e risco com 

dados e análise

Executar negócios e 
fazer análises como a 
análise dos custos de 

transação (TCA) 

Uso de machine 
learning para detectar 

parceiros comerciais 

Manejo de 
portfólio 

Manejo de 
mercado e riscos 

de crédito 

26%

31%

36%
30%

29%

33%

25%

41%

29%

30%

37%

26%

28%

32%

33%
29%

29%

34%

29%

32%

32%

33%

32%

26%

29%

34%

31%

31%

31%

30%

Buy side Sell side

Acatar regulações 
de vigilância e 

informe de 
negócios 

Trabalho em 
processos 

posteriores à venda 

Limpeza, 
confirmação e 

instalação 

Conduzir, 
contabilizar e 

auditar 

Armazenar dados 
históricos 

9%

7% 8%

6%

7%

5%

7%

8%7%
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RESILIÊNCIA OPERACIONAL
TEMA 5: RESILIÊNCIA OPERACIONAL, UMA 
PRIORIDADE PARA AS EMPRESAS BUY-SIDE

As empresas buy-side também estão à frente das empresas sell-side na implementação 
de elementos do programa operacional em todas as categorias. Em particular, mais 
participantes de empresas buy-side dizem que suas empresas estão no momento 
desenvolvendo atividades para assegurar um maior monitoramento (61% vs. 51% para as 
empresas sell-side); incrementando a capacidade das equipes (46% vs. 41%); atualizando 
os programas de recuperação de desastres (44% vs. 37%) e implementando abordagens 
de resiliência operacional (47% vs. 39%). 

Além disso, as empresas buy-side buscam um nível de ganhos em negócios-chave 
oriundos de seu investimento em dados de mercado e de referência para os próximos 
12 meses – incluindo o incremento de capacidade (35% selecionaram este ganho), 
melhorando dados para a tomada de decisões (34%) e automatização de processos (33%) 
– cada uma delas melhorará a resiliência operacional. 

Certamente, as empresas estão sendo impulsionadas por interesses regulatórios 
em resiliência operacional. O Basel Committee on Banking Supervision publicou 
seus Principles for Operational Resilience and Risk em março de 2021. Outros entes 
reguladores no Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia também estão 
implementando uma gama de diferentes tipos de medidas focadas em resiliência.

Há também outras razões para engajar-se em resiliência operacional. “Fortalecer a 
resiliência operacional quer dizer incrementar a habilidade para recuperar-se rapidamente 
de um evento negativo e melhorar a agilidade, assim as empresas podem promover 
mudanças e envolver-se em novas oportunidade que surjam”, diz Rob Lane, Diretor do 
Real-Time Feeds na Refinitiv. “Eventos recentes fizeram com que as empresas buy-side 
entendessem que não será o mais inteligente que sobreviverá, mas aqueles que melhor 
manejarem a mudança”. 
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Quais das seguintes inciativas de resiliência operacional está sendo desenvolvida ou pesquisada por sua 
organização com relação a dados de mercado e dados de referência?  

15%

39%

46%

18%

41%

41%

13%

45%

43%

17%

41%

42%

16%

43%

41%

19%

41%

40%

10%

45%
44%

14%

42%

44%

Desenvolvendo atualmente Pesquisando Nenhuma das opções anteriores

6%

33%

61%

7%

42% 51%

Buy side Sell side

Garantir um 
melhor 

monitoramento 

Melhorar a 
cobertura dos 

dados 

Fazer 
mudanças 

organizacionais 

Melhorar a 
capacidade da 

equipe

Melhorar a capacidade 
dos servidores e 

infraestrutura 

14%

41%

45%

19%

38%

43%

15%

38%

47%

18%

44%

39%

13%

39%

48%

16%

39%

45%

14%

41%
44%

21%

42%

37%

14%

43%

43%

17%

43%

40%

Buy side Sell side

Revisão e 
atualização dos 

requerimentos perfis 
de risco 

Atualização de 
programas de 

recuperação de 
desastres 

Incrementar nuvens 
e diminuir 

armazenamentos de 
dados locais 

Dialogar com 
provedores externos 

de dados sobre a sua 
resiliência operacional 

Implementar uma 
abordagem 

operacional resiliente 
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Segundo a pesquisa Connected Data, as empresas buy-side estão um 
pouco mais avançadas no caminho para a transformação digital do que sua 
contraparte, as empresas sell-side, de acordo com uma ampla gama de 
medidores. Porém, as empresas buy-side não estão em posição de descansar 
sobre seus êxitos – há muito que fazer. 

Uma prioridade para as suas estratégias de dados de mercado e de 
referência deveria ser criar uma abordagem para a mudança regulatória 
que apoia a resiliência e a agilidade. Isso significa utilizar uma abordagem 
centrada em dados tanto para dados de mercado quanto para dados de 
referência necessários para cumprir com as obrigações de compliance. 
As empresas devem ser capazes de trazer estes processos regulatórios e 
análise para seus dados, em uma nuvem. 

As empresas buy-side também precisam reconhecer que o uso de dados 
em sua organização requererá uma cultura mais colaborativa. Todas as áreas 
da organização deverão ser respeitadas e reconhecidas por sua habilidade 
para gerar valores em termos de negócios. Além disso, os programas de 
transformação digital precisam identificar áreas no middle e back office onde 
o investimento em estratégia de dados de mercado e de referência poderia 
gerar alpha para toda a organização. Essas empresas também precisam 
continuar seus investimentos em governança de dados, transição à nuvem 
e resiliência operacional. Estes projetos darão frutos consideráveis nos 
próximos anos através da melhoria da qualidade dos dados, redução de 
custos e melhoria da agilidade. Quando se trata de dados de mercado e de 
referências, essa pesquisa já mostra que um forte ROI é alcançável, o que 
se transfere diretamente ao aumento de ganhos e eficiência – habilitado as 
empresas a encontrar seus objetivos estratégicos de negócios. 

CONCLUSÃO
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Cotação Refinitiv, dados de 
mercado e de referência 

Encontre formas de conectar a sua organização 
com seus dados:
– Comercialize, consolide-se e negocie de   
 forma eficiente
– Gere mais ROI
– Adeque-se aos requisitos de compliance
– Alavanque a agilidade
– Inove através da AI e machine learning
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