
Software como Serviço Charles River (SaaS)
Uma Solução Gerenciada que Suporta Requisitos Críticos de Negócio

• Garantia dos dados requeridos

• Acesso à versão mais atualizada do 
software

• Otimização da operação diária

• Minimização de necessidades e 
formação de staff

• Custos mais baixos associados à 
tecnologia

• Redução de riscos operacionais

• Aumento de satisfação do usuário

Benefícios
A maioria das empresas de investimento tem concentrado esforços ao longo dos anos no 
autogerenciamento de seus sistemas de gestão de investimentos e seus dados, e agora estão se 
voltando para a modalidade de Software como Serviço, do inglês Software as a Service (SaaS), de 
forma a otimizar a operação e fornecer um apoio mais eficaz às áreas operacionais e administrativas 
(front e middle-office). A Solução de Gestão de Investimentos da Charles River (Charles River IMS) 
oferece um SaaS simplificado que melhora a produtividade do processo de investimentos, controla 
riscos e reduz os custos associados à tecnologia. A implementação do software como serviço (SaaS) 
permite que clientes tenham acesso imediato aos mais recentes aprimoramentos do software e 
assegura que o Charles River IMS utilize dados consistentes e de alta qualidade, fornecendo:

Serviços de Dados Integrados – Os sistemas de gestão de investimentos consomem quantidades 
enormes de dados. Assegurar dados consistentes de qualidade é um dos maiores desafios para 
a maioria das empresas. A Charles River minimiza os problemas relacionados com dados através 
do cruzamento de dados dos melhores provedores com os dados requeridos pelo cliente, 
alimentando-os diretamente no Charles River IMS.

Entrega Baseada em Nuvem Privada – A Charles River fornece a empresas acesso às versões 
mais atualizadas do software através da gestão regular de upgrades, garantindo a confiabilidade 
e o desempenho ideal da aplicação. Especialistas no software efetuam a gestão do Charles River 
IMS de acordo com as melhores práticas e possuem profundo conhecimento e experiência no 
produto e na criação de interfaces, o que tipicamente é de grande dificuldade para empresas 
desenvolverem e manterem internamente.

Serviços de Consultoria em Compliance – Normas legislativas em constante mudança vêm 
aumentando a carga de trabalho na área de compliance em muitas empresas e há falta de 
recursos com conhecimentos especializados. Os Serviços de Consultoria em compliance atuam 
como uma extensão da área de compliance do cliente para garantir que seus fluxos de trabalho e 
regras de compliance sejam eficientes, sigam as práticas recomendadas e atendam as exigências 
corporativas e de mandatos do cliente, além dos requisitos legais.

Conectividade FIX - A crescente complexidade de troca de informações financeiras via rede 
FIX, o apoio a múltiplas classes de ativos e o uso de algoritmos de negociação vêm tornando a 
administração da rede FIX cada vez mais difícil. O Charles River IMS fornece uma rede financeira 
neutra em relação a corretoras, que suporta a negociação eletrônica global via FIX, conectividade 
a mais de 550 corretoras e acesso a mais de 600 estratégias globais e regionais de execuções 
via algoritmos. A Charles River provê a administração completa do software FIX, gestão da 
conectividade e suporte para cada corretora e destino das operações, eliminando a necessidade 
de envolver o cliente na administração da rede FIX e aumentando a confiabilidade através de testes 
contínuos, certificação e acompanhamento da ponta final (sell side).
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Uma implementação integralmente gerenciada do Charles River IMS permite que os clientes obtenham uma 
economia de escala, se beneficiando da estrutura de suporte global da Charles River e de sua expertise no 
software, adquirida por suportar sua base diversificada de clientes.

Modelo Operacional Simplificado da Charles River

Charles River’s SaaS solution is  
ISO 27001 security certified globally for 
Cloud-Based Application Management, 
Compliance Advisory Services, and the 

Charles River FIX Network.



Serviço de Dados
Um componente essencial do pacote de hospedagem, o Charles River Data Service fornece 
um serviço de provimento de dados a custos reduzidos, abrangendo todas as classes de 
ativos. Os dados são agregados de várias fontes e alimentados diretamente no Charles River 
IMS de forma otimizada, disponibilizando cerca de mil itens distintos de dados.

Nossos especialistas em gestão de dados gerenciam todo o processo, permitindo que os 
clientes tenham acesso à informação de melhor qualidade e executem funções de gestão 
de investimentos de forma mais eficiente. A Charles River age de forma coordenada com 
os fornecedores de dados, gerencia as interfaces, efetua mudanças nos processos de 
alimentação dos dados, adapta a novos requerimentos e efetua upgrades de software de 
maneira indolor. Os especialistas acompanham e gerenciam os feeds de dados 24 x 7 x 365.

Dados de Referência e Configuração de Ativos em Tempo Real
A Charles River disponibiliza em tempo real dados atualizados de emissores e de 
referência dos ativos para a gestão de portfólios, execução de ordens, compliance e 
gestão de risco, incluindo:

Uma única fonte de dados, gerenciada integralmente, fornece dados para uma variedade de atividades de 
investimento em todo o ciclo de criação e execução das operações

• Aumento na qualidade dos dados

• Melhoria no apoio à decisão

• Fornecer acesso mais imediato a 
novos dados

• Manter-se atualizado em relação às 
alterações no software

• Reduzir os custos de integração de 
dados
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• Informação relativa à identificação e de 
classificação de renda fixa e renda variável, 
incluindo classificação de rating e fluxos de 
pagamento de renda fixa

• Dados de relacionamento entre emissores e 
entidades

• Configuração de novos ativos para 
gestão de portfólios e fluxos de 
execução

• Opção de atualização de dados – 
intraday ou períodos de tempo 
específicos

 
Transmissão de Dados em Tempo Real
A Charles River transmite dados do mercado diretamente para o Charles River IMS, 
inclusive preços e informações em tempo real de ações, futuros, opções e cotações de 
câmbio, de mais de 135 bolsas em todo o mundo, incluindo:

• Armazenamento de preços e dados ao longo 
de todas as etapas do ciclo das ordens

• Cotações em tempo real ou com delay

• Tracking de execuções, incluindo histórico

• Histórico de preços para a criação de 
gráficos (por exemplo, intraday, semanal, 
mensal)

• Análise de Impacto (Market Depht) Nível II

Dados de Índices/Benchmarls ao Nível de Constituintes
A Charles River importa dados das mais relevantes famílias de índices de renda fixa e variável 
para rebalanceamento de portfólios, avaliação de performance e testes de compliance com:

• Validação e disponibilização em tempo útil 
do preço das ações, valor de mercado das 
empresas, classificações e retornos diários; e 
cotações, classificações, ratings e analíticos de 
renda fixa

• Agrupamento por categorias, com 
base na classificação industrial, valor de 
mercado, duration e outros critérios

• Opção de dados de mercado abertos e 
fechados



“Tem sido mais rentável para 
nós usar os especialistas que 
conhecem bem o sistema, 
e o ambiente gerenciado 
funciona muito bem 
conosco.”
Gerente de IT de uma grande 
gestora de recursos cliente da 
Charles River

Entrega Baseada na Nuvem 
A Charles River combina a implementação em nuvem privada com a atenção diária 
dispensada por especialistas no software para garantir uma configuração adequada, 
aumentar a padronização e facilitar atualizações de software mais simples e 
rapidamente. Os serviços de apoio incluem:

• A implementação de atualizações de 
software em tempo hábil, incluindo o 
upgrade anual do Charles River IMS

• Administração de sistemas da 
Charles River IMS, processamento 
automatizado e suporte a interfaces

• Instalação e configuração do sistema 
operacional e patches de rotina e 
eventuais

• Opções de conectividade via rede com 
total monitorização de segurança, 
detecção de intrusão e proteção antivírus

• Servidores escaláveis e storage de alto 
desempenho com plataforma MS SQL 
Server

• Monitoração e alertas de hardware 
e software, tuning de desempenho, 
manutenção e suporte

A Charles River fornece aos clientes uma instância dedicada do Charles River IMS, hospedado nos principais 
centros de hospedagem em conformidade com a Declaração sobre Normas para Comprovação de Contratos 
SSAE 16 Tipo II, com conectividade à rede FIX da Charles River, padrão rigoroso de segurança e recursos de 
recuperação de desastres.

Os especialistas dedicados ao sistema da Charles River desenvolvem um conhecimento 
profundo de cada cliente e sabem em que medida o Charles River IMS permite atender suas 
necessidades de negócio. Esta estreita relação de trabalho permite que as mudanças sejam 
implementadas de forma mais eficaz e assegura que importantes novos recursos agregados 
não sejam negligenciados. A Charles River também facilita o uso das interfaces padrão e 
trabalha diretamente com as contrapartes das  interfaces para simplificar a integração. A 
nossa equipa global de Especialistas na Aplicação garante assistência 24 horas por dia e 
conhecimento especializado para resolver problemas de forma mais eficiente.

Ambiente de Nuvem Privada, Gerenciada Integralmente



Sobre a Charles River 
A Charles River oferece uma solução ponta-a-ponta com vista à automatização das funções de gestão 
de investimentos (front e middle-office) abrangendo múltiplas classes de ativos numa única plataforma. 
Oferecida como serviço hospedado, a solução provê um modelo operacional simplificado que melhora 
a qualidade de dados e a produtividade no processo de investimento, controla o risco e reduz os custos 
associados à tecnologia. A Charles River serve a mais de 350 empresas de investimento em 44 países 
no mercado de gestão de ativos e fundos institucionais, gestão de riquezas privadas, investimentos 
alternativos, seguradoras, instituições bancárias e mercados de pensão.  www.crd.com

Charles River Development reserva-se o direito de mudar de planos, prioridades e melhorias futuras em 
qualquer momento sem aviso prévio. (Abril de 2016)

Rede FIX Integrada e Gerenciada
A Rede Charles River (CRN) suporta a negociação eletrônica via FIX para mais de 600 entidades em 
todo o mundo, incluindo corretoras, plataformas de negócio com múltiplas corretoras, redes de 
cruzamento, algoritmos de corretoras, programas (baskets), dark pools, roteamento inteligente 
de ordens, redes de comunicação (ECN) e sistemas alternativos de negociação (ATS). A completa 
integração entre a Rede Charles River (CRN) e o Charles River IMS garante um acesso rápido e viável 
entre clientes da Charles River, corretores e plataformas de negociação.

A equipe de Administração do FIX da Charles River oferece serviços de apoio 24/7 que simplificam 
a operação da rede e eliminam a necessidade de gestão da rede FIX por parte do cliente. Os 
testes contínuos lavados a cabo pela Charles River e a certificação de corretoras e plataformas de 
negociação na Rede Charles River (CRN) garantem uma conectividade inigualável e o mais alto nível 
de confiabilidade.

O cliente pode optar por conectar-se via uma Rede Privada Virtual (VPN) na Internet ou por uma 
infraestrutura de telecomunicações dedicada. A rede suporta tags FIX, traduções e outras exigências 
particulares demandadas pelas corretoras (o Sell Side). Pode ser adotada com conectividade de rede 
ponto-a-ponto ou utilizando uma opção de hub de rede.

Serviços de Consultoria em Compliance
Os especialistas de compliance da Charles River possuem alto conhecimento relativamente a 
conjuntos de regulamentos e têm acesso a milhares de regras estabelecidas por numerosas 
legislações em todo o mundo. Com a utilização da abrangente biblioteca de regras e recursos 
de compliance do Charles River IMS, o serviço oferece:

Vantagens da Charles 
River Network

• Ampla cobertura de classes de ativos

• Altamente confiável – 99,999% de 
disponibilidade

• Nem um único ponto de falha

• Resolução de problemas mais célere

• Criação, testes e implementação de 
regras novas e avançadas, tais como 
comparações com benchmarks e regras de 
exposição a derivativos

• Assessoria na ambientação de novas 
contas e manutenção de contas existentes

• Recomendações de fontes para obtenção de 
dados e tratamento de exceção de dados

• Teste e validação das regras após atualizações 
e upgrade de software

• Avaliações de compliance seguindo as 
melhores práticas

Compliance como Serviço - A Charles River também oferece uma solução de compliance 
standalone num ambiente totalmente gerenciado e hospedado, utilizando o serviço de dados 
da Charles River ou dados e benchmarks fornecidos pelo cliente. Esta solução de emprego 
imediato permite aos clientes centralizar o monitoramento de compliance e automatizar os 
respectivos fluxos de trabalho, obtendo o máximo dos serviços especializados em compliance 
oferecidos pela Charles River através das suas equipes de apoio e centros de hospedagem.

Serviços Aprimorados de Suporte
Para garantir uma satisfação do usuário final e agregar valor aos clientes, a Charles River oferece 
um conjunto abrangente de serviços de suporte constituído para atender às necessidades de 
cada empresa com base no ambiente, recursos disponíveis, orçamento e seus objetivos gerais. 
A nossa abordagem é pragmática e flexível e inclui formação, assistência a usuários finais, 
suporte presencial, conhecimento sobre o produto e metodologias comprovadas para uma 
implantação bem-sucedida, nomeadamente:

• Configuração de fluxos de trabalho

• Gestão de dados

• Suporte a novos instrumentos

• Upgrades funcionais e testes


