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Com uma completa solução de gestão 
de risco e administração de tesouraria e 
finanças, o serviço Bloomberg Professional 
está presente nos maiores bancos e 
corretoras e também em empresas líderes 
de diversos segmentos de mercado. A Fibria, 
maior produtora de celulose do mundo, conta 
com a plataforma para dar mais eficiência 
e transparência aos negócios — com mais 
rapidez e precisão na tomada de decisões.   
                                                                                                                                       
VANTAGEM COMPETITIVA
Responsável por uma produção de 5,3 milhões 
de toneladas de celulose por ano, a Fibria é uma 
empresa brasileira líder global em seu segmento. 
Com plantas industriais em quatro estados 
(Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Mato Grosso 
do Sul), suas vendas são direcionadas para todos 
os continentes. Europa (42%) e América do Norte 
(26%) são os principais compradores.

Por sua área de atuação e pelo fato de ter 
quase a totalidade de suas receitas em moeda 
estrangeira, a Fibria conta com uma sofisticada 
política de gestão financeira, capaz de buscar o 
maior retorno possível aos acionistas. Os serviços 
de gestão de risco e de tesouraria do serviço 
Bloomberg Professional ajudam a equipe a tomar 
as melhores decisões, e no momento certo.

Como atua em uma indústria de capital 
intensivo, a Fibria busca ter acesso a diversos 
instrumentos do mercado de capitais. 
“Quanto menor for o custo de capital, mais 
competitivo você vai ser em relação a seus 
concorrentes”, analisa Guilherme Cavalcanti, 
diretor executivo de Finanças e Relações com 
Investidores da Fibria. 

AGILIDADE,

Guilherme Cavalcanti
Diretor executivo de Finanças e  

Relações com Investidores da Fibria
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“Para a Fibria, é 
muito importante ter 

as informações em 
tempo real de diversas 

partes do mundo”                      
– 

Nessa hora, contar com informações 
precisas e atualizadas faz toda a diferença.   
“A gente não faz uma emissão de bond sem, 
no momento da precificação, estar com a tela 
da Bloomberg ligada, para saber qual é, por 
exemplo, o nível que está sendo negociado 
o tesouro americano, que vai acabar sendo 
usado como referência para o bond que eu 
vou emitir”, exemplifica o executivo.

MENOS PLANILHAS, MAIS 
PRODUTIVIDADE
Sem a plataforma eletrônica da Bloomberg, 
as operações se tornavam mais lentas e 
arriscadas. “Antes da Bloomberg, nós tínhamos 
umas quatro ou cinco pessoas a mais para 
fazer uma cotação de câmbio, por exemplo. 
Utilizávamos muito mais planilhas, causando 
muito mais erros. Hoje, em um sistema só, eu 
consigo calcular tudo”, compara David Alegre, 
gerente de Mesa de Operações da Fibria.

A plataforma de negociação eletrônica da 
Bloomberg permite obter análises em tempo real 
para operações de câmbio, aplicações e cotações 
de commodities, entre outras funcionalidades.

PARCERIA DINÂMICA
Flexível, o serviço Bloomberg Professional pode 
ser personalizado de acordo com as necessidades 
de cada cliente. “Formas de análise de dados, 
gráficos, históricos, análises diferenciadas, você 
consegue obter de forma fácil”, explica Marcelo 
Habibe, gerente geral de Tesouraria da Fibria.

Isso é possível porque a equipe da Bloomberg 
está sempre à disposição para pensar em novos 
meios de tirar proveito da ferramenta. “Não é um 
relacionamento unilateral. É uma troca mútua 
de informação, de inovação, de reciclagem”, 
resume Marcelo. “O mercado é muito dinâmico. 
Essa reciclagem que a Bloomberg faz, o 
dinamismo que traz para dentro da empresa faz 
o trabalho ser de alta qualidade.”

Com equipes treinadas e com as ferramentas 
certas, a equipe de finanças da Fibria está 
pronta para enfrentar — e vencer — os 
desafios do mercado global. “Para a Fibria, é 
muito importante ter informações em tempo 
real de diversas partes do mundo”, resume 
Guilherme. “Se utilizar disso para a inovação 
traz um diferencial em relação à concorrência.”

EFICIÊNCIA E ECONOMIA AGILIDADE,

Guilherme Cavalcanti
Diretor executivo de Finanças e  

Relações com Investidores da Fibria
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