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ESTUDO DE CASO:

Moody´s Analistycs.

Moody's Analytics usa a plataforma de Data 
Room Virtual da EthosData para sua Avaliação 
de Desempenho Social.

6 fatores-chave de desempenho social com 
mais de 140 subfatores. Aproximadamente 
400 indicadores mensuráveis. Mais de 125 
investidores, IMFs e redes de IMFs, agências 
de desenvolvimento e provedores de serviços 
envolvidos na criação dos fatores e subfatores 
do SPA.

O uso de um data room virtual permite gerenciar 
com segurança toda a documentação do 
negócio e focar na execução de sua transação.

A EthosData é um provedor global de Data 
Room Virtual e serviços de compartilhamento 
de documentos confidenciais. Nosso serviço 
de dataroom permite que as organizações 
troquem informações confidenciais de forma 
segura e eficiente. Nossos serviços incluem 
data rooms virtuais, salas de reuniões virtuais, 
gestão de fundos e comunicações com 
investidores. Desde 2007, os Data Rooms da 
EthosData têm ajudado as empresas a trocar 
informações críticas. Hoje, a tecnologia de 
data room segura da EthosData é usada por 
dezenas de milhares de profissionais. Nossos 
clientes incluem 8 das 10 maiores organizações 
financeiras globais e 4 dos 5 maiores escritórios 
de advocacia globais.

Histórico do cliente

A Moody’s Analytics, um braço da Moody’s 
Corporation, ajuda os mercados de capitais 
eprofissionais de gestão de risco de crédito 
em todo o mundo responderem a uma 
evolução do mercado com confiança. A 
empresa oferece ferramentas exclusivas e 
melhores práticas para medir e gerenciar 
riscos por meio de conhecimento e 
experiência em análise de crédito, pesquisa 
econômica e gestão de risco financeiro. O 
Grupo de Desempenho Social da Moody's 
Analytics foi fundado para fornecer produtos 
e serviços inovadores para indivíduos e 
organizações interessadas no investimento 
socialmente responsável.

Objetivo do negócio

Um dos serviços da Moody's Analytics é a 
preparação de Avaliações de Desempenho 
Social (SPAs) para instituições de 
microfinanças (MFIs), uma ferramenta 
poderosa que analisa a infraestrutura e os 
processos que uma MFI possui para atingir 
seus objetivos sociais. Esta análise combina 
avaliações de campo com pontuação 
abrangente e monitoramento das práticas 
de uma MFI para fornecer uma nota de 
avaliação comparável globalmente. O SPA 
permite que os investidores tomem decisões 
socialmente mais informadas, destaca os 
pontos fortes e as limitações de uma MFI e 
avalia a probabilidade de uma MFI ter um 
efeito positivo na vida de seus clientes.
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Desafio

A Moody's Analytics precisava de uma maneira 
de gerenciar o fluxo de documentação para 
concluir SPAs com MFIs de maneira segura 
e eficiente. A solução precisava ser segura 
e amigável, com acesso personalizável e 
controles de permissão para todas as partes 
envolvidas.

Solução EthosData

A EthosData trabalhou com a Moody's Analytics 
para construir uma plataforma segura baseada 
em sua robusta e premiada tecnologia de 
data room virtual. A solução simples permite 
que a Moody's Analytics gerencie facilmente 
uma estrutura de permissão complexa com 
diferentes perfis de acesso. Com alertas por 
email para novas informações carregadas e 
suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 
plataforma tornou-se parte fundamental para 
o fluxo de documentação da SPA.

Benefícios

A solução projetada em conjunto foi 
implementada e lançada em dois meses e tem 
sido usada por todas as IMFs que passaram 
pelo processo de SPA. Os resultados têm sido 
muito positivos, com uma redução significativa 
no trabalho administrativo para a Moody's 
Analytics e suas afiliadas, aumentando a 
transparência e a segurança.

Depoimento

“Estamos muito satisfeitos com nossa 
colaboração com a EthosData neste 
importante projeto. A plataforma se tornou 
uma parte fundamental do processo de SPA da 
Moody's Analytics e agora nos sentimos muito 
confortáveis trabalhando e compartilhando 
documentos com várias partes ao redor do 
mundo. A plataforma é confiável, fácil de usar e 
o suporte da equipe EthosData tem sido ótimo. 
” Jody Rasch, SVP Grupo de Desempenho Social.

O uso de um data room virtual permite gerenciar com segurança toda la documentação do negócio e focar 
na execução de sua transação.

Para mais informaçoes, por favor contacte-nos.

A EthosData fornece salas de dados 
virtuais e servicios de compartilhamento 
de arquivos confidenciais, permitindo 
que as organizações compartilhem 
informações confidenciais de forma 
segura e eficiente.  Nossa premiada 
plataforma de VDR facilita o trabalho 
de empresas, banqueiros, advogados 
e outras instituições; e nossa equipe 
dedicada de coordenadores de negócios 
economiza tempo. Fundada en 2007, 
mais de 100.000 usuários se envolveram 
com a plataforma em negócios bem-
sucedidos no valor de mais de US $ 1 
trilhão.


