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Ano Fiscal 2022 
Destaques financeiros

Receitas operacionais
US$ 2.107 milhões

Ativos totais 
US$ 19.859,6 milhões

Volume negociado
US$ 4,4 trilhões

Patrimônio líquido
US$ 1.070,1 milhões

Resultado líquido
US$ 207,1 milhões

Fatos principais

• Acesso global a 40 bolsas  

• 161 milhões de contratos de 
derivativos negociados  

• Opera em mais de 180 países em 
mais de 140 moedas 

• Histórico de quase 100 anos

• Código da bolsa Nasdaq: SNEX

• Sede global
 230 Park Avenue, New York, NY    
 Tel: (212) 692-5100

• Funcionários em todo o mundo 
+3.600 e + 80 escritórios
 
Bolsas

Ficha Corporativa 2023

Conectamos clientes a mercados

• AEX
• ASX
• B3
• BYMA
• CBT
• CFE
• CME
• COMX
• DCE
• DGCX
• DME
• EEX
• EURX
• HKFE
• IDEM

• IFAD
• IFED
• IFEU
• IFLL
• IFLO
• IFLX
• IFUS
• INE
• KRX
• LME
• MATBA-ROFEX
• MATF
• MDEX
• MEFF
• MGEX

• MONP
• NDEX
• NODAL
• NOREXECO
• NXE
• NYME
• OSE
• SAFX
• SGX
• SMALL
• TAIFEX
• TCE
• TMX
• TOCOM
• ZCE

O que nós defendemos
Como uma empresa regulada e de capital aberto, a StoneX Group Inc. está sujeita a 
rigorosos requisitos de governança corporativa, relatórios financeiros e divulgação 
de informações. Nosso compromisso com a integridade, transparência e confiança 
é parte fundamental para construir relações profundamente valorizadas e de longo 
prazo com nossos clientes.

• Ações • Renda Fixa • ETFs • Moedas • FX • OTC • Criptomoedas • Metais
• Grãos/Oleaginosas • Laticínios • Softs • Energia • Produtos Florestais • Carnes/
Pecuária • Plásticos • Combustíveis Renováveis • Carbono • Fronteira/Emergente

Mercados negociados

O que fazemos
Utilizamos nosso capital, conhecimento e experiência para fornecer aos nossos 
clientes acesso a uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. Nossos 
recursos incluem:

• Serviços de Consultoria em Gestão de Riscos
• Corretagem e Clearing
• OTC e produtos estruturados
• Negociação Física em Commodities 
Selecionadas

• Negociação de Metais Preciosos e Básicos
• Pagamentos Globais e Serviços de Tesouraria
• Execução de Câmbio e Corretagem Prime

• Market-making no Mercado de Ações
• Custódia e Compensação de Títulos 
Mobiliários

• Renda Fixa
• Gestão de patrimônio
• Gestão de ativos
• Inteligência de Mercado
• Acesso de Varejo aos Mercados FX/CFD
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Quem somos
O StoneX Group Inc. conecta clientes aos mercados financeiros globais por meio 
de um conjunto completo de serviços, incluindo plataformas institucionais, clearing 
e execução de ponta a ponta, liquidação pós-negociação, inteligência de mercado e 
expertise local. Uma empresa da Fortune 100 com um histórico de quase um século, 
StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) e seus mais de 3.600 funcionários atendem 
a mais de 54.000 clientes comerciais, institucionais e de pagamentos e mais de 
400.000 contas de varejo, de mais de 80 escritórios espalhados por seis continentes.



Quem servimos

STONEX é o nome comercial usado pela STONEX GROUP INC. e todas as suas entidades associadas e subsidiárias. A StoneX Group Inc. oferece serviços financeiros em todo o mundo por meio 
de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC e negociados em bolsa, gestão de risco, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a 
legislação aplicável nas jurisdições em que os serviços são prestados. O grupo de empresas StoneX somente negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à 
legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. A StoneX não é responsável por qualquer redistribuição deste material por terceiros, ou quaisquer decisões comerciais tomadas 
por pessoas a partir deste material. As informações e/ou fatos contidos neste documento foram obtidas de fontes que acreditamos ser de confiança, mas não há garantias quanto à sua exatidão 
ou integridade. Estes materiais representam as opiniões, os pontos de vista e as projeções do autor, salvo se indicado o contrário, e não necessariamente refletem os pontos de vista e estratégias 
de negociação empregadas pela StoneX. Todas as previsões de condições de mercado são inerentemente subjetivas e especulativas, e resultados reais e previsões subsequentes podem variar 
significativamente em relação a essas previsões. Nenhuma garantia é feita de que essas previsões serão alcançadas, sejam expressas ou implícitas. Todos os exemplos são fornecidos apenas para 
fins ilustrativos, e não significam a possibilidade de conseguir resultados similares àqueles dos exemplos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Negociar 
swaps e derivativos OTC, derivativos negociados em bolsa e opções e títulos envolve riscos substanciais e não é recomendado para todos os investidores. Resultados financeiros passados não 
são necessariamente indicativos de desempenho futuro. As informações do presente documento não são uma recomendação para negociação nem pesquisa de investimento ou uma oferta de 
compra ou venda de quaisquer derivativos ou títulos. Elas não levam em conta os seus objetivos específicos de investimento, sua situação financeira ou suas necessidades, e não criam nenhuma 
obrigação vinculante, junto a nenhuma das empresas da StoneX Group Inc., de realizar qualquer tipo de transação com você. Nós o orientamos a realizar uma investigação independente de 
quaisquer transações, para determinar se elas são adequadas para você. Flutuações nas taxas de câmbio podem ter efeitos adversos sobre o valor ou preço de determinados investimentos, ou 
sobre a renda derivada de tais investimentos. Possíveis informações de rentabilidade podem estar sujeitas a tributação. Alguns produtos, por suas especificidades, não são garantidos pelo Fundo 
Garantidor de Crédito (FGC), administrador, gestor ou outros mecanismos de seguro. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão 
ser significativamente diferentes. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições. Nossas subsidiárias estrangeiras não são autorizadas pela 
CVM a oferecer serviços a investidores Brasileiros, porém, de acordo com Parecer de Orientação CVM n. 33/2005 foi firmado um contrato de apresentação de clientes com a StoneX DTVM, que 
está devidamente registrada no Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, para que a distribuição a residentes Brasileiros seja feita por meio da DTVM. Reclamações devem ser 
direcionadas para a Ouvidoria através do e-mail ouvidoria@stonex.com ou através do telefone: 0800 9424685 (2ª à 6ª das 9h às 18h).  Nenhuma parte deste material pode ser copiada, fotocopiada 
ou duplicada, de maneira nenhuma, por meio nenhum, nem redistribuída sem o consentimento prévio, por escrito, da StoneX Group Inc. © 2023 StoneX Group Inc. Todos os direitos reservados.

Clientes comerciais

Oferecemos a nossos clientes comerciais uma 
ampla gama global de produtos e serviços, incluindo 
gerenciamento de risco e serviços de hedging, execução 
e compensação de produtos negociados em bolsa e OTC, 
corretagem de voz, inteligência de mercado, negociação 
física, bem como financiamento de commodities e 
serviços de logística. Nossa capacidade de fornecer 
esses produtos de alto valor agregado e serviços 
sob medida nos diferencia de nossos concorrentes 
e maximiza a oportunidade de ajudar nossos clientes 
comerciais a ter sucesso.

• Produtores
• Atacado & Varejo
• Elevadores de Grãos
• Comerciantes
• Consumidores finais
• Importadores/Exportadores

Clientes institucionais

Oferecemos aos clientes institucionais uma oferta 
completa de valores mobiliários que inclui serviços 
de negociação de ações projetados para ajudar os 
clientes a encontrar liquidez com melhor execução, uma 
gama robusta de produtos de renda fixa, bem como 
compensação e execução competitiva e eficiente em 
todas as principais bolsas de futuros e valores mobiliários. 
Nossa oferta de corretagem principal fornece às 
instituições uma ampla gama de soluções, incluindo: 
gerenciamento de risco, empréstimo de títulos, soluções 
de custódia, recompra e negociação terceirizada. 
 
• Fundos de hedge
• Gestores de Ativos
• Fundos de pensão
• Gestores de patrimônio
• Family Offices
• Corretoras
• Traders profissionais

Clientes de pagamentos

Oferecemos preços competitivos e transparentes em mais 
de 140 moedas em mais de 180 países, o que acreditamos 
ser mais do que qualquer outro fornecedor de soluções 
de pagamento. Como membro e agência de serviços 
credenciados pela SWIFT, oferecemos nossos serviços 
a grandes centros financeiros, ONGs e bancos globais 
que buscam serviços de pagamentos internacionais mais 
competitivos. Fornecemos suporte à nossa rede global 
de 375 bancos correspondentes, garantindo pagamentos 
eficientes e pontuais em moeda local.

• Instituições financeiras
• Corporações
• ONGs
• Organizações de Desenvolvimento Global
• Instituições de Caridade
• Organizações Governamentais
• Organizações Multilaterais

Clientes de varejo

Oferecemos aos nossos clientes de varejo em todo o 
mundo acesso a produtos OTC, incluindo divisas à vista 
e investimento físico em metais preciosos, bem como 
contratos por diferença (“CFDs”). Nossas marcas líderes 
do setor incluem FOREX.com, City Index e coininvest. 
Além disso, nosso negócio independente de gestão de 
patrimônio, SA Stone, oferece um conjunto abrangente de 
produtos para investidores de varejo nos Estados Unidos.

• Ações, FX, CFD e Negociadores de Futuros
• Metais Preciosos para Comerciantes e Colecionadores
• Investidores
• Clientes qualificados

• Gestores de fundos
• Gestão de investimentos
• Seguradoras
• Introducing Broker Dealers
• Instituições financeiras
• Fundos de Bancos 
Comerciais

• Organizações
• Introducing Brokers


