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IDENTIFIQUE SEU RISCO. 
PROTEJA SUAS MARGENS. 
AUMENTE SEUS LUCROS.



Perguntas Frequentes
QUE TIPOS DE EMPRESAS PODEM BENEFICIAR-SE DO IRMP?

Qualquer empresa que estiver vulnerável à volatilidade 
dos preços de commodities. Trabalhamos com produtores, 
distribuidores, fabricantes, processadores, atacadistas, varejistas, 
importadores e exportadores para fixar preços favoráveis. 

TEREI QUE ACOMPANHAR OS MERCADOS OU NEGOCIAR O 
DIA INTEIRO?

Não. Nossos consultores monitorarão os mercados e executarão 
os componentes de sua estratégia de gestão de risco para você, 
deixando-o livre para o que você faz melhor: comandar seu 
negócio.

PRECISAREI MUDAR MEUS PARCEIROS DE NEGÓCIOS?

Não. Você pode manter todas as suas relações de mercado 
atuais. O IRMP é uma estratégia que permite atenuar o risco de 
flutuações de preços, não um marketing de commodities, um 
programa de sourcing ou de logística.

QUAL A DURAÇÃO DE UM IRMP TÍPICO?
O IRMP é um processo dinâmico que nossos consultores avaliam 
e ajustam à medida que as condições do mercado e o quadro 
financeiro de sua empresa mudam. Temos muitos clientes           
habituais que estão usando o IRMP com sucesso há décadas.

SAIBA MAIS SOBRE COMO O IRMP DA STONEX pode ajudar      
sua empresa a gerenciar seu risco de commodities, proteger suas 
margens da volatilidade dos preços e melhorar seu resultado final. 
Visite nossa página do IRMP e preencha um formulário de contato 
para sabermos qual dos nossos consultores melhor atenderá às 
suas necessidades.

Sobre a StoneX
StoneX é uma rede de serviços financeiros de nível 
institucional que conecta empresas, organizações 
e investidores ao contexto dos mercados globais 
através de uma combinação única de plataformas 
digitais, serviços de clearing e execução de ponta a 
ponta, serviço de alto nível e profunda experiência. 
A StoneX é de propriedade do StoneX Group Inc. 
(NASDAQ: SNEX) e operada por suas empresas 
subsidiárias.

Programa Integrado de Gestão de Risco (IRMP®)
é um processo prático e abrangente que ajuda as empresas a identificar seu risco de 
commodities e a desenvolver estratégias integradas para atenuar esse risco. Gerenciado por 
nossos consultores especializados, o programa ajuda as empresas a protegerem suas margens 
da volatilidade dos preços e a melhorar seus resultados em seis etapas:

CONSULTA 
Nossos consultores reúnem-se com sua equipe de gestão para entender mais profundamente 
seu negócio e suas exposições de commodities - desde produtos que a empresa compra, produz, 
processa ou distribui diretamente como parte de seu negócio principal, a insumos como energia e 
componentes financeiros, tais como taxas de juros e moedas estrangeiras.

ANÁLISE APROFUNDADA 
Com base em um profundo conhecimento do mercado e em nosso extenso banco de dados 
privativo, nossos consultores realizam uma análise aprofundada dos dados históricos dos 
preços  de sua empresa e da situação global de oferta e demanda atual e prevista de todas as 
commodities negociadas. Isso nos permite não somente identificar, mas quantificar todos os riscos 
de commodities de sua empresa. 

REVISÃO GLOBAL DOS RISCOS
Com base em nossa análise, fornecemos uma revisão global de suas exposições a riscos para 
discutirmos, mais tarde, quais medidas sua empresa pode implementar para atenuar esses riscos. 
Discutiremos também sua tolerância a riscos para todas essas commodities. 

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA 
Usando suas informações do processo de revisão de riscos, nossos consultores desenvolvem 
uma estratégia global de gestão de risco compreendendo uma ampla variedade de ferramentas 
financeiras comprovadas que são adaptadas especificamente às exposições de commodities e 
preferências de risco.

IMPLEMENTAÇÃO 
Nossos consultores auxiliarão a execução do plano de ação definido no programa. Isso inclui realizar 
uma análise de mercado periódica e participar de negociações necessárias por meio de recursos 
globais da StoneX.

RELATÓRIOS E AJUSTES DINÂMICOS
Após a implementação, nossos consultores fornecerão relatórios meticulosos mensais e de final de 
ano que detalham explicitamente o impacto do programa no desempenho financeiro da empresa. 
Eles também ajustarão a estratégia continuamente à medida que o panorama financeiro da 
empresa e as condições do mercado mudarem.

* IRMP é um produto da StoneX Financial Inc., parte do grupo 
StoneX e de propriedade da StoneX Group Inc.



O StoneX Group Inc. presta serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, de acordo com a lei 
vigente nas jurisdições onde os serviços são prestados. A StoneX Markets LLC (“SXM”), é membro da Nature Futures 
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