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A plataforma S&P Capital IQ®

A plataforma S&P Capital IQ, uma oferta da S&P Global Market Intelligence, é sua fonte única 

para uma poderosa coleção de dados financeiros, análises e pesquisas. Nossa plataforma 

baseada na web combina informações profundas sobre empresas, mercados e pessoas em 

todo o mundo com ferramentas robustas para análise, geração de ideias e gerenciamento de 

fluxo de trabalho.

Aumente sua vantagem e produtividade com a plataforma S&P Capital IQ
 – Realize pesquisas profundas de empresa e setor

 – Monitore empresas e mercados

 – Identifique e aproveite as principais relações

 – Gere melhores ideias e metas

 – Crie e mantenha modelos e apresentações

Disponível onde quer que você esteja— no escritório ou em movimento
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Realize pesquisas profundas sobre empresas e setores
 – Analise o desempenho de empresas com os dados financeiros de S&P Capital IQ, líderes da indústria, com mais de 5.000 

itens de dados individuais, incluindo métricas específicas do setor em 17 indústrias. Nossos dados financeiros são 
ajustados para encargos não recorrentes para melhorar a comparabilidade e são auditáveis até os documentos originais.

 – Aproveite os dados fundamentais profundos que cobrem ações, renda fixa, estrutura de capital, classificações de 
crédito, transações, perfis de firmas de private equity, propriedade, relações comerciais e muito mais.

 – Visualize dados abrangentes de preços e de mercado em todos os principais mercados cotados, incluindo ações, 
fundos mútuos, renda fixa, índices, commodities, moedas e taxas de juros.

 – Crie uma análise comparável instantaneamente para empresas, transações e títulos de renda fixa.

 – Utilize nosso painel de Credit Health para avaliar o risco de uma empresa e seu desempenho em relação a outras 
empresas classificadas e não classificadas.

 – Acesse nossa extensa coleção de corretores e relatórios de pesquisa independentes dos principais bancos de 
investimento, corretores regionais de alta qualidade, butiques e independentes de todo o mundo.

 – Avalie o sentimento do analista com o consenso e estimativas detalhadas de S&P Capital IQ, bem como estimativas 
específicas do setor.

Dados financeiros de S&P Capital IQ

Actualize seus dados financieros 
proprietários para integrá-los às 
ferramentas de plataforma S&P 
Capital IQ e ao plug-in do Excel®

Clique para auditar os 
dados financiero até o 
documento de origem

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Monitore empresas e mercados
 – Acesse cotações, notícias e gráficos de streaming configurados para um universo de cobertura ou lista 

de observação da sua escolha com Real-Time Workstation.

 – Veja instantâneas de mercado de índices, fundos mútuos, futuros, opções, moedas e commodities.

 – Crie alertas de email específicas para notícias e transações que afetam um determinado setor ou 
lista de empresas.

 – Obtenha visões gerais rápidas das empresas mais importantes para você, incluindo eventos e 
transcrições, estimativas de analistas e desempenho financeiro atualizado.

 – Detecte deterioração de crédito de curto, médio e longo prazo para empresas classificadas e não 
classificadas usando nossos indicadores de risco de crédito.

 – Use nossas ferramentas de gerenciamento de carteira para analisar rapidamente o desempenho, 
as características e a exposição a riscos de sua carteira*.

 – Faça o download do nosso aplicativo móvel para levar o S&P Capital IQ com você para obter acesso instantâneo 
a preços, notícias, dados financeiros, pesquisas, transcrições, apresentações regulamentares e muito mais.

*A S&P Global Market Intelligence oferece várias soluções adicionais de gerenciamento de carteira, projetadas para  
  atender às suas estratégias de investimento e necessidades de fluxo de trabalho.

Identifique e aproveite as principais relações
 – Visualize perfis detalhados de mais de 3,8 milhões de executivos de empresas públicas e privadas, 

membros de conselhos e profissionais de investimento em todo o mundo.

 – Mapeie a rede de relacionamento de um indivíduo com base no histórico de emprego, educação e 
participação em conselhos, usando nossa árvore de relações.

 – Adicione seus próprios dados de contato e relações para ver suas conexões com um indivíduo ou empresa.

Real-Time Workstation (estação de trabalho em tempo real)

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ

Visuallize dados do mercado e noticias 
de streaming perfeitamente vinculados a 
informações detalhadas na plataforma
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Gere melhores ideias e metas
 – Analise uma vasta combinação de critérios financeiros, qualitativos e orientados a eventos, como mudanças de 

gerenciamento, mudanças de orientação corporativa, informações privilegiadas e muito mais. Crie alertas de e-mail 
personalizados para rastrear alterações em seu universo de análise ou direcione seus resultados para o Excel® 
plug-in para uma análise mais profunda.

 – Use as ferramentas Find Buyers (encontrar compradores) e Targeting (focalização) para pesquisar e classificar 
potenciais compradores e investidores com base em critérios de investimento, estágios de interesse, histórico de 
transações e dados financeiros.

 – Aprimore sua estratégia de investimento com as pesquisas exclusivas da Equipe de Pesquisa Quantamental e do 
Grupo de Inteligência de Mercados Globais da S&P Global Market Intelligence, que abrange ações e renda fixa.

Ferramenta de Seleção de Filtro

Pesquise rapidamente 
pontos de dados para 
adicionar critérios

Includa ainda mais itens 
de filtro com o gerador de 
fórmulas personalizado

Mais de 5.000 pontos de dados 
financeiros e 3.000 qualitativos 
disponíveis para o filtro

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Crie e mantenha modelos e apresentações com eficiência
 – Crie modelos financeiros e conclua tarefas de análise de dados mais rapidamente com o plug-in de Excel 

de S&P Capital IQ. Integrado perfeitamente à plataforma baseada na web, nosso plug-in de Excel permite 
importar dados financeiros, de mercado e da empresa, juntamente com conjuntos de comparativas, 
apresentações regulamentares, telas salvas e outras informações de maneira rápida e fácil. Clique para 
auditar itens de dados diretamente no Excel para visualizar os cálculos subjacentes e vinculá-los ao 
documento de origem.

 – Simplifique o processo de criação de modelos e apresentações com o PresCenter, a ferramenta de 
produtividade de S&P Capital IQ para Microsoft Office®. Formate rapidamente modelos do Excel com 
comandos de atalho e vincule perfeitamente os dados do Excel ao PowerPoint® para garantir consistência 
e precisão dos dados nas apresentações.

 – Gere relatórios detalhados para uma empresa ou lista de empresas usando a ferramenta Report Builder 
(construtor de relatórios) dentro da plataforma.  Especifique o conteúdo e a ordem de exibição, adicione o 
logotipo e o aviso de isenção da empresa e personalize o estilo e o desenho do seu relatório.

Plug-in do Excel

PresCenter

Nossos 
especialistas 
em aplicativos 
dedicados estão 
aqui para ajudá-lo 
com a conversão 
de modelos, 
integração, 
treinamento 
e consultoria 
avançados.

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Aproveite os dados essenciais e análises
Nossa equipe de coleta interna altamente treinada e dedicada opera 24 horas por dia, 7 dias por semana para coletar, 
processar e verificar as apresentações de empresas apenas algumas horas após a publicação nos mercados de capital 
público e privado. A equipe de coleta possui experiência significativa no trabalho com os bancos de investimento e 
instituições financeiras mais importantes do mundo.

Conteúdo

Inteligência de 
empresas

Os perfis de empresas públicas e privadas incluem informações de contato, concorrentes e relações 
comerciais, auditores, comparáveis, governança corporativa e muito mais. Mais de 62.000 perfis de empresas 
públicas e 4,4 milhões de empresas privadas.

Dados financeiros 
de S&P Capital IQ— 
empresas públicas

Informações financeiras de todas as instâncias de apresentações de uma empresa de comunicados de 
imprensa, apresentações iniciais e todas as subsequentes. Abrange 88.000 empresas públicas e 45.000 
empresas públicas ativas, representando 99% da capitalização de mercado mundial.

Dados financeiros 
de S&P Capital IQ— 
empresas privadas

As demonstrações financeiras estão disponíveis para 825.000 empresas privadas, incluindo 13.000 
empresas privadas com dívida pública. Todos os dados financeiros de empresas privadas são padronizados 
para comparação completa com dados de empresas públicas e dados de mercado.

Dados específicos 
de setor

Dados globais detalhados para empresas nos 17 setores a seguir: Companhias aéreas, gerenciamento 
de ativos, bancos, assistência médica, construtores de casas, hotéis e jogos, seguros, mídia na internet, 
assistência gerenciada, metais e mineração, petróleo e gás, farmacêutica e biotecnológica, REITs, 
restaurantes, varejo, semicondutores e telecomunicações, cabo e conexão sem fio. Estão disponíveis sete 
modelos padronizados de demonstrações financeiras específicos de setor: Industrial (modelo padrão), 
bancos, corretagem, serviços financeiros, seguros, imóveis e serviços públicos.

Estrutura de Capital Informações detalhadas sobre os aspectos de dívida e patrimônio da estrutura de capital de uma empresa. 
Os dados de estrutura de capital da dívida cobrem mais de 82.000 empresas públicas e privadas, e os dados 
da estrutura de capital patrimonial cobrem mais de 113.000 empresas públicas e privadas selecionadas em 
todo o mundo.

Renda Fixa Os dados resumidos no nível de empresa incluem classificações atuais da S&P Ratings Services e da 
Moody's, principais índices de crédito, estrutura de capital da dívida, cronograma de vencimentos, dados 
de swap de inadimplência de crédito, e emissão mais recente. Os detalhes no nível de título incluem 
informações sobre cupons, seniority, recursos de resgate, preços, consultores, convênios e documentos 
importantes, como contratos e prospectos.

Estimativas de 
S&P Capital IQ

Estimativas detalhadas cobrindo mais de 19.000 empresas ativas de mais de 670 colaboradores ativos com mais 
de 40 medidas de dados, incluindo ganhos por ação, receita, EBITDA e muito mais. O histórico remonta a 1999 e 
1996 para a América do Norte e o resto dos países, respectivamente. Estão disponíveis mais de 20 preços-alvo de 
commodities e mais de 5.700 agregados estimados de índices. Visualize facilmente a taxa de crescimento a longo 
prazo, o preço alvo e as recomendações médias dos analistas, com links para os documentos de origem.

Capital privado/ 
Capital de risco

Perfis em mais de 30.000 empresas de capital privado/capital de risco, incluindo profissionais de 
investimento, parceiros limitados, critérios de investimento e dados de fundos.

Inteligência de 
pessoas

Perfis de 3,8 milhões de profissionais, incluindo biografia, dados de contato, educação, remuneração, 
afiliações e participações em conselhos corporativos.

Principais 
desenvolvimentos 
e eventos

124 tipos de desenvolvimentos principais (incluindo 31 eventos) utilizando mais de 20.000 fontes de notícias. 
Os tipos de principais desenvolvimentos incluem orientação corporativa - nova/confirmada, anúncio de 
resultados, alterações executivas e anúncios de fusões e aquisições***.

Transações Mais de 1.000 itens de dados criados especificamente para transações com cobertura detalhada de transações 
de fusões e aquisições, emissão de ações e novas dívidas, colocações privadas, recompras e cisões.

Propriedade Informações de propriedade atuais e históricas da empresa, juntamente com dados de fundos e instituições 
de mais de 49.000 empresas públicas e privadas, compostas por mais de 36.000 empresas de investimento 
institucional, 48.000 fundos mútuos e 324.000 proprietários individuais/privilegiados.

Commodities Informações sobre mercados de commodities e futuros, incluindo detalhes de mais de 400 títulos com 
histórico desde 1970.

Dados 
macroeconômicos

Ampla cobertura global de dados históricos e previstos sobre os principais indicadores econômicos que 
cobrem inflação, emprego, PIB, balança de pagamentos, comércio, indicadores de varejo e industriais, além 
de dados sobre o câmbio e o índice de ações.

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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* Com base na titularidade.

** O acesso à pesquisa em tempo real 
é baseado na aprovação de nossos 
colaboradores.

*** 36 desenvolvimentos principais 
adicionais disponíveis com capacidade 
de LCD por um custo adicional.

**** O acesso introdutório a essas 
ferramentas está incluído na sua 
assinatura da plataforma S&P Capital IQ.

Conteúdo

Dados de preços 
e bolsas

Dados relacionados a preços e ações corporativas de 302 bolsas em 120 países em todo o mundo.

Noticias Cobertura global de notícias de mais de 10.700 fontes em 25 idiomas.

Transcrições Transcrições disponíveis cobrindo mais de 5.550 empresas em todos os eventos específicos de 
empresa, incluindo cobertura de transmissão ao vivo de mais de 65% dos anúncios de resultados 
das empresas mais importantes de nossos clientes.

Ferramentas e análise

Plug-in do Excel O plug-in do Excel permite acesso dinâmico a conjuntos de conteúdo disponíveis na plataforma 
no Microsoft Excel para a criação de fórmulas e modelos personalizados. Uma vasta biblioteca 
de modelos oferece mais de 140 modelos, relatórios e gráficos pré-construídos para negociação, 
comparação de créditos e acordos, modelos de M&A e LBO e muito mais.

PresCenter O PresCenter para Microsoft PowerPoint otimiza a criação e atualização de modelos e 
apresentações. Os links dinâmicos entre Excel, PowerPoint e Word garantem a consistência 
dos dados entre os arquivos.

Plug-in do Outlook® Sincronize as próximas conferências com investidores e anúncios de resultados do Calendário 
de eventos da plataforma para o calendário do Outlook. Também pode sincronizar e gerenciar 
emails como logs de atividades da plataforma para gerenciamento de projetos.

Screening & Targeting 
(filtro e focalização)

Aproveite um universo profundo de itens de dados financeiros e qualitativos como critérios em 
um único filtro para gerar uma lista de ideias e objetivos.

Gráficos Faça gráficos rapidamente dos dados extraídos da plataforma para análise visual de 
tendências. Salve gráficos individualmente ou organize um grupo de gráficos em um álbum.

Credit Analytics 
(análises de 
crédito)****

O painel de Credit Health fornece uma avaliação de crédito relativa a pares para empresas 
classificadas e não classificadas com base em índices operacionais, de liquidez e de 
solvência. Os indicadores quantitativos de crédito incluem a exclusiva probabilidade 
de inadimplência calculada por S&P Capital IQ e as pontuações do CreditModel®.

Criador de relatórios Crie relatórios personalizados de Word, PDF ou Excel para uma empresa ou lista de empresas 
com conteúdo agregado da plataforma.

Gerenciamento de 
Projetos e Documentos

Colabore com os membros da sua equipe de projeto em acordos e outros projetos diretamente na 
plataforma. Organize relatórios, resultados de filtro, comparações, gráficos e outros documentos 
e rastreie atividades, tarefas, marcos e muito mais. A ferramenta Documents Management 
(gerenciamento de documentos) serve como um repositório central para relatórios e documentos 
salvos ou exportados da plataforma.

Gerenciamento de 
relações

Adicione seus contatos a nossa inteligência de profissionais e empresas para organizar, 
rastrear e alavancar com mais eficácia seus relacionamentos existentes.

Watch List (lista de 
observação)

Crie e salve listas de empresas para usar em ferramentas como filtro, alertas, plug-in do Excel e Real-
Time Workstation (estação de trabalho em tempo real). Personalize seu painel usando qualquer uma 
das suas listas de observação para exibir informações relevantes para as empresas que você segue.

Real-Time Workstation 
(estação de trabalho 
em tempo real)****

Veja cotações, notícias e gráficos de streaming definidos nas suas listas de observação ou carteiras 
por meio da RealTime Workstation.

Portfolio Analytics 
(análise de 
carteira)****

Carregue suas participações diárias para visualizar análises no nível de carteira, como 
contribuições e exposições intra-dia. Veja notícias, pesquisas de investimento, transcrições 
e outras informações sensíveis ao tempo sobre suas posições atuais.

Alpha Factor Library 
(biblioteca de fator 
alfa)****

Facilite a construção de seus análises de investimento e listas de candidatos a partir de 
um catálogo de mais de 500 seleções comprovadas de ações e sinais específicos do setor, 
abrangendo literatura acadêmica seminal e a mais recente experiência dos profissionais, 
juntamente com os artigos de pesquisa quantamental da S&P Global Market Intelligence.

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Estamos aqui para ajudar
As equipes de suporte dedicadas da S&P Global Market Intelligence estão aqui para ajudá-lo a resolver 
seus desafios mais difíceis e desenvolver soluções acionáveis.

 – Suporte Global ao Cliente 24/7: Nossos analistas de suporte ao cliente receberam treinamento extensivo 
sobre o conjunto de produtos, o mercado de capitais e os fluxos de trabalho específicos do setor. A 
equipe oferece suporte à nossa base global de clientes para solucionar problemas e executar uma ampla 
variedade de tarefas complexas e sensíveis ao tempo.

 – Equipe de especialistas em aplicativo Modeling (modelagem): Essa equipe de ex-banqueiros de 
investimento é altamente qualificada na conversão de modelos do Excel para execução nas fórmulas 
da plataforma S&P Capital IQ, fornecendo treinamento e orientação sobre como construir modelos, e 
desenvolveu uma biblioteca de modelos principais incluídos no plug-in do Excel.

 – Equipe de especialistas em aplicativo Screening (filtro) e plataforma: Essa equipe fornece orientação 
e treinamento especializado sobre o uso da ferramenta Seleção de Filtro, cria filtros complexos em 
nome dos clientes e adapta a aparência da plataforma S&P Capital IQ para facilitar as necessidades 
específicas do fluxo de trabalho de cada cliente.

 – Equipe de especialistas em aplicativo PresCenter: Nossa equipe de profissionais do setor oferece um 
amplo espectro de serviços relacionados a testes e integração de nossa ferramenta PresCenter. Isso 
inclui vincular apresentações novas ou existentes do PowerPoint e do Word ao Excel usando o PresCenter, 
configurar funções de teclas rápidas, personalizar bibliotecas de conteúdo e fornecer treinamento e 
consultoria avançados.

As imagens são parciais e apenas para fins ilustrativos.

Copyright © 2016 da S&P Global Market Intelligence, uma divisão da S&P Global Inc. Todos os direitos reservados.

Nenhum conteúdo (inclusive classificações, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outra aplicação ou saída dos mesmos) ou qualquer 
parte dele ("Conteúdo") pode ser modificado, submetido a engenharia reversa, reproduzido ou distribuído em qualquer forma, ou por qualquer meio, ou armazenado 
em um sistema de banco de dados, ou de recuperação, sem a prévia autorização por escrito da S&P Global Market Intelligence ou suas associadas (coletivamente S&P 
Global). O Conteúdo não deve ser usado para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Global e quaisquer fornecedores terceirizados, bem como seus diretores, 
executivos, acionistas, funcionários ou agentes (coletivamente partes da S&P Global) não garantem a precisão, integridade, pontualidade ou disponibilidade do 
Conteúdo. As partes da S&P Global não se responsabilizam por quaisquer erros ou omissões (negligentes ou não), independentemente da causa, pelos resultados 
obtidos com o uso do Conteúdo ou pela segurança ou manutenção de quaisquer dados inseridos pelo usuário. O conteúdo é fornecido "como está". AS PARTES DE S&P 
GLOBAL ISENTAM-SE DE TODA E QUALQUER GARANTIA, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU 
USO, ESTAR LIVRE DE BUGS, ERROS DE SOFTWARE OU DEFEITOS, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO FUNCIONARÁ 
COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HARDWARE. Em nenhum caso as partes de S&P Global serão responsáveis, perante qualquer parte, por quaisquer 
danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequentes, custos, despesas, taxas judiciais, ou perdas (inclusive, entre 
outras, perda de renda ou lucros cessantes e perda de oportunidades) relativos ao uso do conteúdo, mesmo se avisados da possibilidade dos supostos danos.

As análises relacionadas a crédito e outras, incluindo classificações e declarações no Conteúdo, são declarações de opinião na data em que são expressas e não 
declarações de fato. As opiniões, análises e decisões de reconhecimento de classificação da S&P Global Market Intelligence (descritas abaixo) não são recomendações 
para comprar, manter ou vender quaisquer valores mobiliários ou para tomar decisões de investimento e não abordam a adequação de qualquer título. A S&P Global 
Market Intelligence não assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo após a publicação em qualquer forma ou formato. O Conteúdo não deve ser invocado 
e não é um substituto para a habilidade, julgamento e experiência dos usuários, administradores, funcionários, consultores e/ou clientes ao fazer investimentos e 
outras decisões de negócios. A S&P Global Market Intelligence não atua como consultor fiduciário ou de investimento, exceto quando registrado como tal. Embora a 
S&P Global Market Intelligence tenha obtido informações de fontes que acredita serem confiáveis, a S&P Global Market Intelligence não realiza uma auditoria e não 
assume o dever de diligência ou verificação independente de qualquer informação recebida.

A S&P Global mantém certas atividades de suas divisões separadas umas das outras, para preservar a independência e a objetividade de suas respectivas atividades. 
Consequentemente, certas divisões da S&P Global podem conter informações que não estejam disponíveis para outras divisões. A S&P Global estabeleceu políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de certas informações confidenciais recebidas com relação a cada processo analítico.

A S&P Global pode receber uma compensação por suas classificações e por certas análises, normalmente de emissores ou subscritores de títulos e valores mobiliários 
ou de devedores. A S&P Global reserva-se o direito de divulgar suas opiniões e análises. As classificações e análises públicas da S&P Global são disponibilizadas em 
seus sites, www.standardandpoors.com (gratuitamente), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e podem ser distribuídas através de 
outros meios, memso através de publicações da S&P Global e terceiros redistribuidores.

 As informações adicionais sobre as taxas de nossas classificações estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees.

FALE CONOSCO

América
+1 877 863 1306

EMEA
+44 20 7176 1234

APAC
+852 2533 3565 spglobal.com/marketintelligence

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - A PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ

http://spglobal.com/marketintelligence

