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VOLKSWAGEN 
ACELERA E GANHA 
EFICIÊNCIA COM  
A PLATAFORMA 
DE NEGOCIAÇÃO  
ELETRÔNICA  
DA BLOOMBERG



Como um cliente estabelecido do serviço Bloomberg Anywhere®, a Volkswagen 
do Brasil, divisão brasileira da Marca Volkswagen, contou com a Bloomberg 
para buscar em um único sistema integrado, um provedor de informações e 
preços do mercado financeiro e uma plataforma eletrônica de negociação.
No Brasil, a parceria entre Bloomberg e grandes clientes como a Volkswagen do Brasil  
foi importante para estabelecer esta nova ferramenta de negociação junto aos bancos  
no mercado financeiro local.

OPERAÇÕES FINANCEIRAS ANTES DA PLATAFORMA ELETRÔNICA
A Volkswagen do Brasil utilizava diversos recursos para a realização de suas operações 
financeiras, entre eles o leilão via telefone, sistema próprio para operações de câmbio à vista e 
dois diferentes provedores de informações do mercado financeiro. Com o objetivo de ganhar 
eficiência e melhorar seus controles internos a empresa buscou uma solução integrada que 
reduzisse os riscos operacionais pela automatização de grande parte do seu processo diário 
de operações financeiras.

A RESPOSTA DA BLOOMBERG
Após entender a demanda da Volkswagen do Brasil a Bloomberg apresentou a sua plataforma 
de negociação eletrônica, que atualmente permite realizar operações de câmbio à vista, NDFs, 
aplicações, swaps, opções e commodities, no mercado local e offshore. Entre as vantagens 
oferecidas pelo sistema destacam-se: (1) a possibilidade de incluir vários bancos em uma 
cotação; (2) realizar duas ou mais cotações ao mesmo tempo; (3) envio de e-mail com 
informações referente a cotação eletrônica logo após o fechamento da operação; (4) importação 
das ordens de negociação via planilha eletrônica. (5) armazenamento de todas as operações 
realizadas nos últimos 5 anos; (6) migração das operações para a plataforma de gerenciamento 
de risco de carteiras; (7) possibilidade de integração com sistemas internos (SAP, Oracle, etc) 
para registro automático das operações realizadas na plataforma Bloomberg.

Desde 2008 a Volkswagen utiliza a plataforma de negociação eletrônica da Bloomberg em 
suas operações de tesouraria. Ao longo destes quatro anos a Bloomberg vem trabalhando na 
contínua melhoria de sua plataforma com o objetivo de atender a demanda de seus clientes  
do mercado brasileiro. 

SOLUÇÃO PARA UMA TESOURARIA CENTRALIZADA
Operações em nome da entidade local com bancos offshore ou locais e operações em nome 
de outras entidades ou filiais com bancos locais ou offshore.
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Indústria: Automotiva

Perfil do Cliente:
»  Presente no Mercado  

nacional desde 1950
»  Maior produtora de carros  

e comerciais leves com 
mais de 828 mil unidades 
produzidas em 2011

»  Maior exportadora de carros e 
comerciais leves com 178 mil 
unidades exportadas em 2011

»  Montadora de veículos

SITUAÇÃO DO NEGÓCIO
A Volkswagen do Brasil 
procurava uma ferramenta 
modernizasse seus processos 
de tesouraria através  
da padronização e 
automatização de suas 
negociações financeiras. 
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“ A plataforma de negociação 
eletrônica da Bloomberg 
possibilita mais agilidade e 
transparência na execução 
das operações financeiras e 
integração com os nossos 
sistemas internos.”

  –  Bernd Schmidt-Liermann 
Chefe Regional da Tesouraria 
da América do Sul 
Volkswagen do Brasil Ltda.
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“ A Bloomberg nos possibilitou 
ganhos substanciais de 
eficiência, através da 
simplificação de nosso 
processo de cotação, maior 
agilidade na comunicação 
interna e externa e amplo 
banco de dados com 
o histórico de todas as 
operações realizadas nos 
últimos 5 anos.”

  –  Bernd Schmidt-Liermann 
Chefe Regional da Tesouraria 
da América do Sul  
Volkswagen do Brasil Ltda.

BENEFÍCIOS
» Plataforma Eletrônica Livre de Comissão
» Totalmente integrado com o Bloomberg
» Dados e análises: Câmbio pronto, NDFs, Swaps, Depósitos, Opções e Commodities
» Mais de 120 fornecedores de liquidez, incluindo todos os principais bancos
» Ampla gama de tipos de ordens, incluindo ordens algorítmicas
» Solução de STP altamente flexível (integração com sistemas internos)
» Ferramentas pré e pós-negociação 
» Economia de custos em tempo real
» Tecnologia comprovadamente rápida e confiável.
» Histórico de até 5 anos de negociações para conformidade e relatórios
» Relatórios históricos de economia das negociações

Fique em cima do jogo no mercado de câmbio:
»  Tome decisões rápidas por meio das ferramentas analíticas integradas, notícias e preços em tempo  

real e ferramentas de negociação eletrônica. 
» Afirme e capture transações de voz em seu fluxo de trabalho
»  Arquive todos os passos da negociação para fins de auditoria de conformidade, fins regulatórios  

e relatórios.
»  Adote um sistema que combina cobertura global com expertise local e atende todas as  

suas necessidades.
» Seja atendido por uma equipe de profissionais treinados, com serviço 24/7. 

SOLUÇÃO
»  Precificação de Opções
» Calculadoras de SWAP                                          
»  Plataforma de Negociação 

Eletrônica de FX livre de 
Comissão 

»  Acesso direto a taxas 
interbancárias, em tempo real 
e com transparência

»  Bloomberg's Launchpad® 
Monitor personalizável para 
seguir os dados de mercado, 
notícias e ferramentas 
analíticas como gráficos  
e calculadoras

BENEFÍCIOS
»  Mais eficiência e fluxo de  

trabalho aprimorado
»  Análise e preços de derivados 

de taxa de juros
» Simulação de cenários 
»  Quantificar e gerenciar risco 

de taxa de juros comparando 
concorrentes, estruturas de 
taxa fixa e flutuante

»  Mais inteligente, mais rápido e 
decisões mais informadas
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SOBRE O SERVIÇO BLOOMBERG PROFESSIONAL®

Em 1982, a visão era criar uma empresa de informações, notícias e mídia para oferecer aos profissionais de negócios e 
do mercado financeiro as ferramentas e os dados de que precisavam, em uma plataforma única e com tudo incluído. O 
sucesso da Bloomberg reflete nosso compromisso com a inovação dos produtos, o foco no atendimento ao cliente, e a 
habilidade de adaptação a um mercado em constante transformação. O serviço Bloomberg Professional é uma ferramenta 
poderosa e flexível para profissionais do mercado financeiro—sejam quais forem suas necessidades—mercados à vista e 
de derivativos, ações, moedas, commodities, títulos públicos títulos públicos e índices. O serviço Bloomberg Professional 
integra o que há de melhor em dados, notícias e análises em tempo real.

Além disso, os usuários do Bloomberg se beneficiam do conteúdo multimídia sob demanda, de negociação eletrônica e 
de uma plataforma de comunicação excepcional. Entre os clientes do Bloomberg estão influentes tomadores de decisão 
do mercado financeiro, de empresas e governos. Com toda essa assistência e funcionalidade aos usuários em uma única 
plataforma e por um preço único, os profissionais de negócios e do mercado financeiro reconhecem o serviço Bloomberg 
Professional como a ferramenta completa para atingir e superar suas metas.
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