
O objetivo da INTL FCStone e sua Inteligência de Mercado é auxiliar no crescimento seu 
negócio, agregando nossos quase 100 anos de experiência em mercados de commodities. 
Fazemos isso compartilhando com você a melhor informação de mercado, para que possa 
tomar sua decisão de compra e venda, melhorando suas margens e reduzindo seus riscos. 

mercadosagricolas.com.br 

Inteligência de Mercado 

— 
A negociação de commodities e derivativos de balcão (mercado futuro, opões, swaps) não é adequada para todos os investidores e envolve risco substancial de perdas, e você deve compreender completamente esses 
riscos, com suporte dos nossos consultores, antes de negociar. As informações contidas neste material não constituem recomendação de estratégias de negociação, produtos ou serviços de negociação prestados pela 
INTL FCStone e/ou oferta de compra ou de venda de quaisquer derivativos, a decisão pelo tipo de investimento e/ou estratégias a adotar são de responsabilidade do cliente. O grupo de empresas INTL FCStone somen-
te negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. Resultados financeiros passados não são necessariamente indicativos 
de desempenho futuro e não levam em conta objetivos particulares de investimento, condições financeiras, ou necessidades específicas de qualquer indivíduo. A reprodução ou o uso das informações aqui dispostas, 
na íntegra ou em parte, seja em qualquer formato, sem autorização expressa é proibida. Todos os direitos reservados. Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em 
contato conosco. 

A Inteligência de Mercado da INTL FCStone oferece acesso a informações e  
análises exclusivas sobre os principais mercados de commodities agrícolas:  

 

Grãos (Soja, Milho e Trigo) • Açúcar & Etanol • Câmbio • Fertilizantes • Cacau • Algodão 

Análises de Mercado 
Estimativas de Safra 
Estudos Especiais 
Eventos 
Cursos 



 fique conectado conosco. 
 

brazil.commoditynetwork.com 
www.mercadosagricolas.com.br 
intlfcstone.com.br 

Quer ficar por dentro do agronegócio 
no Brasil e no mundo?  

Sobre a INTL FCStone 
 

 
A herança da INTL FCStone remonta a 1924 quando um  
vendedor de ovos fundou uma empresa chamada Saul Stone 
and Company. Através de crescimento orgânico, aquisições e 
da incorporação, em 2009, entre a International Assets e o 
FCStone Group, nos tornamos uma empresa global de  
serviços financeiros na lista Fortune 500. Hoje, milhares de 
empresas ao redor do mundo confiam na INTL FCStone e em 
nossa ampla variedade de serviços - muitos dos quais não são  
oferecidos por nenhuma organização do nosso tipo - e nosso 
profundo conhecimento e experiência. 
 

No Brasil desde 2005, a INTL FCStone do Brasil foi pioneira 
no mercado de gerenciamento do risco no país, acumulando 
experiência e uma vasta carteira de clientes em todos os elos 
do agronegócio brasileiro:  
produtores rurais, produtores e  
revendedores de insumos,  
usinas de processamento de matéria 
prima, corretoras de commodities,  
cooperativas e outras. 
 
Campinas | São Paulo | Passo Fundo 
Maringá | Sorriso | Goiânia |  
Recife | Patrocínio 

Entre em contato 
 

(19) 2102-1346 

eduardo.hilario@intlfcstone.com 

inteligencia@intlfcstone.com 

Nossos números 
 

• Mais de 20.000 contas 
• Mais de 1.200 funcionários 

• Gerencia negócios  
em mais de 130 países 

• 100 milhões de contratos  
de câmbio negociados 

• 1,38 milhão de  
contratos OTC negociados 

• Negócios em  
aproximadamente 140 moedas  

A INTL FCStone tem o compromisso de auxiliar todo  
o agronegócio brasileiro disseminando conhecimento.   


