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Base de dados
•Mais de 121.800 ativos;

•Dados desde 1986;

•Todas as informações das 
empresas registradas nas 
bolsas da América Latina e dos 
EUA;

•Data Mining de 
altíssima flexibilidade.



Ações  
e ADR’s

Histórico de preços 100%  
ajustados por proventos  
desde 1986. Demonstrativos financeiros  

com notas explicativas (link 
CVM), análise vertical e 
horizontal, ajuste pela 
inflação, dólar e euro.

Composição acionária, 
quantidade de ações e  
fatos relevantes.



BTC
O mercado de aluguel de ativos tem 
inúmeras métricas para os analistas das 
mesas de aluguel. O sistema permite 
monitorar:

•Estoque de aluguel;

•Taxas de tomador/doador;

•Dias de cobertura;

•Percentual de BTC vs. free float;

•Gráficos de evolução, etc.



Dados de todos os fundos em 
uma visão 360°.

Análises por fundo 
e/ou administradora.

Mais de 25.000 fundos ativos e 
mais de 35.000 que já 
encerraram negociação.

Análise das carteiras de FoFs com 
todas as posições indiretas e 
consolidadas. Em uma única janela, 
é possível ver a evolução histórica 
das posições.

Detalhamento da evolução no tempo  
dos ativos geridos por gestora,  
considerando todos os fundos sob 
sua gestão, sem dupla contagem.

Fundos



Fundos
Possibilidade da área comercial  
monitorar todo o passivo de qualquer  
gestora, fundo ou conjunto de fundos.

Taxa efetiva de administração de  
fundos: o sistema calcula a taxa  
efetiva de administração dos fundos  
considerando todas as posições que  
os FoFs possuem até o último nível  
de alocação.

Lâminas individuais por tipo de  
fundo ou comparativas com dados 
quantitativos e de posições nas 
carteiras dos fundos selecionados 
pelo usuário.



FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Todos os fundos imobiliários listados na bolsa B3 e acompanhados pela ANBIMA. Séries históricas que 
permitem análise quantitativa completa. Lâminas comparativas de fundos imobiliários.

RENDA FIXA
Títulos públicos e debêntures precificadas pela ANBIMA. Histórico de preços ajustados por proventos. Proventos 
históricos diários. Indicadores fundamentalistas e de crédito das empresas que emitem debêntures.

RPPS
Acompanhe todas as carteiras dos RPPS. Explosão das posições dos fundos e consolidação das 
posições indiretas nas carteiras históricas dos RPPS.

BDR’S
Dados históricos de balanços, indicadores fundamentalistas de mercados e múltiplos das empresas listadas 
nos EUA.

Empresas dos EUA e ADR’s listados em NY.

100% das empresas norte-americanas e estrangeiras que emitem ADR’s e são negociadas nos EUA com 
dados históricos de balanços, indicadores fundamentalistas, de Mercado e múltiplos.



Ferramentas
VALUATION DCF 
• Permite modelar o fluxo de caixa descontado de empresas não financeiras 

seguindo a metodologia adotada pelo Prof. Damodaran. Além disso, o sistema 
consegue gerar o fluxo de caixa futuro da empresa e o Wacc; 

• Módulo de sensibilidade (Spider Chart) que apresenta os componentes com 
maior impacto no fluxo de caixa da empresa; 

• Possibilidade de gerar ratios setoriais para alavancar o comportamento da 
empresa com relação ao setor.



OTIMIZADOR DE CARTEIRAS MARKOWITZ
Modela até quatro curvas com todos os tipos de ativos que a plataforma 
possui. Permite a inclusão de restrições de alocação utilizando todos os 
dados dos ativos da plataforma, por exemplo:

• Renda variável: setores, Beta, volume financeiro médio diário, 
múltiplos, etc.;

• Fundos: tipos de fundos, patrimônio, gestor, tipo de alocação na 
carteira de cada fundo, etc.

PAIR TRAIDING (LONG AND SHORT)
• Sistema de varredura de pares com filtros definidos pelo usuário, 

permitindo monitorar até 40 mil pares simultaneamente.

• É possível utilizar modelagem por EWMA (Exponentially Weighted 
Moving Average), ou com séries logarítmicas ou aritméticas.



Ferramentas MÚLTIPLOS
• Evolução histórica para o Brasil  

desde 1986;
• Índices Financeiros (ROE, 

ROA, ROIC, EBITDA, etc.);
• Índices de mercado (P/L, 

P/VPA, Valor de mercado,  
Enterprise Value, PSR etc.);

• Índices Técnicos (Dividend Yield, 
Volatilidad, Information Ratio, 
Beta, MACD, prêmio, etc.);

• Análise de estilo: definição de 
coeficiente de determinação, 
retorno e risco anual, etc.

ANÁLISES SETORIAIS 
Elabora cálculos setoriais de múltiplos 
com todas as empresas listadas nos EUA 
e LATAM. 

Permite gerar evolução de Betas setoriais, 
crescimento de receitas, estrutura de 
capital ou qualquer linha de resultados, 
bem como o balanço das empresas.

MATRIXX
Elaboração de séries históricas modeladas 
pelo cliente atendendo às suas demandas. 
No Matrixx, é possível misturar 
informações quantitativas de diversas 
janelas do sistema, possibilitando construir 
um modelo de análise personalizado. 

Caso o ratio não esteja disponível, o 
Matrixx possui uma calculadora que  
permite modelar os índices conforme as 
necessidades do usuário.



Ferramentas

SIMULAÇÃO DE CARTEIRAS
O sistema permite simular carteiras hipotéticas com realocação de ativos 
com ou sem rebalanceamento automático de posições, análise de 
Performance Attribution, histórico, lâminas de desempenho e gráficos.

SCREENING
Possibilidade de efetuar cruzamentos e pesquisas avançadas 
utilizando filtros com os ratios ou múltiplos que o sistema possui, 
ou que o usuário pode criar com a calculadora interna do sistema.

GRÁFICOS
É possível plotar todos os dados quantitativos em séries históricas 
diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Opções de escala 
decimal e logarítmica com gráficos de linha, histograma, pontos, etc.



ADD-IN EXCEL 

Os dados em que você  
confia, direto no Excel

Tenha tudo o que a Economatica oferece 
diretamente na interface do seu Excel 
com o Add-in da Economatica.

Acesse os dados sem necessidade de copiá-los.



ADD-IN EXCEL 

Integre seus dados da  
Economatica no Excel

Funções fáceis
Modele seus dados de forma simples.

Potência e personalização
Crie folhas de cálculo potentes com dados 
históricos e atuais.

Comandos do Excel
Crie gráficos e relatórios aproveitando as 
ferramentas nativas do Excel.

Dados históricos
Mais de 25 anos de dados históricos, preços, 
status financeiros, dividendos e ratios.

Ganhe horas de análise, obtendo dados  
automaticamente no seu Excel.

Criar algo novo no seu dia a dia pode ser 
mais simples, produtivo e rápido do que 
imagina. É a liberdade para fazer mais e 
do seu jeito.



Economize milhares de minutos ao ano, não 
perdendo tempo em assuntos que podem ser 
automatizados desde já, e ganhe 
produtividade na sua rotina.

Visite a Galeria do Excel agora. São diversas 
planilhas já parametrizadas, prontas para 
uso. E, caso elas não atendam totalmente às 
suas necessidades, não tem problema;  
solicite à Economatica a implementação de 
uma planilha personalizada.

ADD-IN EXCEL



Dados financeiros sem 
barreiras, sem códigos, 
sem intermediários.

Acesse e rastreie dados 
na velocidade da  
transformação digital.

API Data Feed

Para Phyton, linguagem R, 
Power BI, robôs, relatórios 
e sistemas.

Agende o dia, o 
horário e a forma de 
gerar seus dados.



Fácil de usar
Utilize mesmo sem entender de 
programação.

Flexível
Funciona com qualquer programa 
que aceite o formato csv ou txt.

Rápido
Dados atualizados. Otimize seu  
tempo e ratios.

API Data Feed

Inteligente
A API alimenta os sistemas de 
gestão de dados automaticamente.



Por que
nos escolher?

Qualidade de dados
Duplamente revisados a partir de nossas fontes 
oficiais.

Suporte personalizado
Desenvolvimento de planilhas e treinamentos  
personalizados sem custo adicional.

Add-in do Excel
Acesso aos dados diretamente da interface do Excel.

Trajetória e presença de mercado
Presente em 100% das empresas de alta performance do 
mercado financeiro, há mais de 30 anos sendo financeiras 
de alto rendimento. Estamos em 150 universidades de ponta 
em todo o mundo, órgãos de imprensa, de pesquisa 
econômica e do governo.



https://www.linkedin.com/company/economatica-software-de-apoio-a-investidores/
https://twitter.com/EconomaticaBR
https://economatica.com/

