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BLOOMBERG
PARA UNIVERSIDADES

Uma oferta do serviço Bloomberg Professional

“O terminal
Bloomberg
é o padrão do
mercado. Como
professor, ele
me permite levar
o mundo real para
a sala de aula.”
R. STAFFORD JOHNSON, professor de Finanças da
Faculdade de Negócios Williams da Xavier University
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APRESENTANDO O
BLOOMBERG PARA
UNIVERSIDADES
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“Na Duke, tentamos dar aos nossos alunos as melhores
ferramentas educacionais e de carreira disponíveis
e o terminal Bloomberg é uma delas.” JOHN CACCAVALE,
diretor-executivo do Centro de Economia Financeira da Duke University

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
INTEGRE A TEORIA COM AS PRÁTICAS
DO MUNDO REAL

Preparar estudantes para a realidade de um mercado
de trabalho difícil está mais desafiador do que nunca.
O Bloomberg para Universidades oferece vantagem
à sua instituição ao capacitar os alunos com o
conhecimento prático e a experiência do mundo real
de que precisarão para competir. O Bloomberg para
Universidades leva o mundo financeiro para a sala de
aula, expondo os alunos à plataforma líder do setor em
notícias, dados, ferramentas de análise e pesquisa que
alimenta o mercado global.
Há mais de 20 anos, a Bloomberg tem o compromisso
de ajudar universidades a incorporar seu serviço
em programas acadêmicos em todo o mundo, para
melhor equipar os alunos com as habilidades exigidas
pelos empregadores hoje em dia. O Bloomberg
para Universidades conta com o apoio das nossas
equipes de atendimento ao cliente, responsáveis
pelos treinamentos e integração de nosso serviço
em seu currículo. A Bloomberg oferece um plano
de pagamentos exclusivo, disponível apenas
para faculdades e universidades, que oferece
terminais adicionais sem custo adicional para
uma aquisição mínima.

CAPACITE SEUS ALUNOS

Universidades em todo o mundo usam o Bloomberg
para trazer o mundo real das finanças à sala de aula,
proporcionando aos alunos acesso à mesma plataforma
de informações usada pelos principais tomadores de
decisões nos negócios, nas finanças e nos governos.

ENRIQUEÇA SEU CURRÍCULO

Com o Bloomberg para Universidades, os alunos podem
aprofundar pesquisas e trabalhos da rotina acadêmica
enquanto aprendem a analisar mercados financeiros,
avaliar cenários econômicos e interpretar as principais
notícias que impactam a economia global. As habilidades
desenvolvidas a partir dessas experiências proporcionam
a confiança e a vantagem necessárias para competir no
mercado de trabalho atual.

UTILIZE O
BLOOMBERG
COMO SUPORTE A
VÁRIAS DISCIPLINAS
Ofereça a seus alunos a mesma plataforma
usada pelos maiores bancos, corporações e
governos do mundo para alavancar seus estudos
acadêmicos em várias disciplinas.

FINANÇAS E ECONOMIA
Teoria de carteiras
Análise de ativos mobiliários
Derivativos
Finanças corporativas
Banco de investimento
Engenharia financeira
Comércio Internacional
Contabilidade
Câmbio

Disciplinas adicionais
Saúde e farmácia
Energia
Agricultura
Jornalismo
Imóveis
Governo
Políticas públicas

Recursos de pesquisa
para bibliotecas
Fonte de referência da biblioteca
Clubes de investimento
Pregões acadêmicos
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Informações
com inigualável
amplitude e
profundidade
a partir de uma
única fonte
Notícias
A Bloomberg oferece aos alunos acesso a notícias
exclusivas no momento em que surgem. Ensine seus
alunos a acompanhar e interpretar os eventos que
movimentam o mercado e dos quais operadores
profissionais e gestores de recursos dependem para
se informar e tomar decisões financeiras críticas.
• Mais de 5.000 notícias originais todos os dias
• Mais de 30.000 fontes agregadas de notícias
• Cobertura de 146 sucursais em 72 países

Análises
Transporte os alunos do mundo hipotético para o mundo
real usando o terminal Bloomberg para realizar análises
históricas do mercado, comparar diferentes estratégias
de investimento e analisar determinadas empresas
e setores.
• Mais de 15.000 índices e mais de 100 indicadores
• Cobertura de mais de 45.000 empresas em
108 países
• 2.800 itens de dados e múltiplos financeiros
fundamentais

ANÁLISES Crie carteiras de investimento e analise o desempenho, o risco e as alocações setoriais em relação aos índices de referência.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“Os alunos que se formam utilizando o Bloomberg têm
uma grande vantagem na etapa inicial de sua carreira.”
BROOKE COBY, chefe de recrutamento em campus do RBS Global Banking

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dados
Capacite seus alunos com o Bloomberg Excel
Add-In. Usando recursos simples de exportação de
dados com um único clique, os alunos aproveitam
dados em tempo real e históricos dentro do serviço
Bloomberg Professional® para preencher suas planilhas.
Eles poderão monitorar, manipular e analisar dados,
além de criar os mesmos tipos de modelos financeiros
usados por profissionais para tomar decisões de
negócios no mundo real.

Pesquisa
Enriqueça seu currículo, independentemente de estar
observando tendências econômicas amplas, fazendo
pesquisa sobre uma empresa específica ou buscando
estratégias sofisticadas de negociação.

BIBLIOTECA DE
MODELOS EXCEL
Acesse mais de 100 modelos
de planilhas pré-formatados do
Microsoft Excel® alimentados pelos
dados do Bloomberg.
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“OS ALUNOS QUE
USAM O BLOOMBERG
APRENDEM A
falar o idioma
DE WALL STREET.”
JAMES RILEY, Jr., professor adjunto da Adelphi University;
Ex-sócio e diretor geral do Goldman Sachs

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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INTEGRANDO O
BLOOMBERG AO
SEU CURRÍCULO
Além do serviço de atendimento ao cliente da
Bloomberg, que funciona 24 horas,
7 dias por semana, você terá acesso a uma
equipe de especialistas que irá auxiliá-lo e
aconselhá-lo em cada passo do processo.

SUPORTE AO CORPO DOCENTE
• Oferecemos treinamento personalizado ministrado
por especialistas da Bloomberg que podem
ensinar os alunos diretamente em sala de aula.
• O programa de treinamento dos fundamentos
do Bloomberg oferece vídeos de aprendizado
e testes on-line para certificar a conclusão
do curso.

Suporte ao ALUNO
• Acesse o atendimento instantâneo dia e noite
em mais de 15 idiomas.
• Bloomberg University, nosso recurso
de treinamento on-line, permite ao aluno
aprofundar seu conhecimento e habilidades
por meio de cursos nos quais ele próprio
se direciona.

Assistência técnica
• Oferecemos suporte para instalação de um
único terminal ou para implementação de um
Laboratório de Finanças.
• Integração perfeita com o ambiente de ensino
e o sistema de TI da sua universidade.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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SOBRE O
SERVIÇO
BLOOMBERG
PROFESSIONAL
Em 1982, a visão era criar uma empresa de informações,
notícias e mídia que fornecesse aos profissionais de empresas
e do mercado financeiro as ferramentas e os dados de que
precisavam em uma única plataforma totalmente inclusiva.
O sucesso da Bloomberg reflete nosso compromisso com
a inovação dos produtos, a incomparável dedicação ao cliente
e a adaptação rápida e consistente com 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,
em uma diversidade de mercados à vista e de derivativos como
ações, moedas, commodities, money markets, títulos públicos
e municipais, hipotecas, índices, seguros e informações
jurídicas. O serviço Bloomberg Professional integra com
perfeição 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
abrangente e de uma plataforma de comunicação excepcional.
Entre os clientes da 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 suas metas.

08

BLOOMBERG PARA UNIVERSIDADES

“APRENDER A
USAR O TERMINAL
DA BLOOMBERG
É PREPARAÇÃO
NECESSÁRIA
PARA COMPETIR
NO MERCADO
FINANCEIRO HOJE
EM DIA.”
TOM DiGALOMA, diretor-gerente sênior e chefe de negociação
de taxas de renda fixa da Guggenheim Securities

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DEIXE-NOS TRABALHAR POR VOCÊ.
Para saber mais sobre o que o Bloomberg
para Universidades pode fazer por sua
instituição, envie um e-mail para
universities@bloomberg.net
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Canadá
+1 (416) 203-5788
Cingapura
+65 6212-1000
Dubai
+971 (4) 364-1000
Frankfurt
+49 (69) 9204-1210
Hong Kong
+852 2977-6000
Londres
+44 (20) 7330-7500
Montreal
+1 (514) 669-4410
Mumbai
+91 (22) 6120-3600
Nova York
+1 (212) 318-2000
Pequim
+86 (10) 6649-7500
São Francisco
+1 (415) 912-2960
São Paulo
+55 (11) 2395-9000
Sydney
+61 (2) 9777-8600
Tóquio
+81 (3) 3201-8900
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