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Ações ordinárias e destaques fi nanceiros 
(em 30/9/18):

• Nasdaq (INTL)

•  Receitas operacionais: US$ 975,8 milhões

• Lucro líquido: US$ 55,5 milhões

• Total de ativos: US$ 7,8 bilhões 

• Patrimônio líquido: US$ 505,3 milhões

INTL FCStone em números:

•  Mais de 40 escritórios em 5 continentes       

• Gerencia negócios em mais de 130 países 

• Mais de 1.700 funcionários

• 129 milhões em contratos de câmbio negociados 

• 1,6 milhão em contratos de balcão negociados

• Negocia em aproximadamente 140 moedas 

ESTATÍSTIC A FINANCEIR A

Mercados negociados
Grãos/Oleaginosas • Laticínios • 
Produtos fl orestais • Carnes/Pecuária • 
Commodities agrícolas • Energia • 
Combustíveis renováveis • Metais • Moedas • 
Futuros fi nanceiros • Valores mobiliários •

As subsidiárias da INTL FCStone têm acesso às 
seguintes bolsas de valores:

• ASX
• BMF
• CBOT
• CFE
• CME 
• COMEX
• CLTX
• DGCX
• DMX
• EEX
• ERIS 
• EUREX 
• EURONEXT
• HKFE
• ICE CAN
• ICE EU
• ICE US

• IDEM
• LME
• MDEX
• MGEX
• TMX
• NASDAQ
• NFX
• NYMEX
• NYSE ARCA
• NZX
• OMXS
• OSAKA
• ROFEX
• SGX
• SAFEX
• TOCOM

2019
A INTL FCStone Inc. fornece aos clientes acesso ao mercado global, liquidez e expertise 
de que eles precisam para atender os clientes, vencer a concorrência, gerenciar o risco 
e promover o crescimento dos negócios. Nosso foco incansável nesse sentido nos 
permitiu estabelecer posições de liderança em vários campos complexos dos mercados 
fi nanceiros em todo o mundo.

Uma empresa Fortune 500 com quase 100 anos de existência, a empresa fornece 
produtos e serviços nos setores de commodities, valores mobiliários, câmbio 
e pagamentos globais. Os clientes da INTL incluem os produtores, processadores 
e usuários fi nais de praticamente toda grande commodity negociada; partes comerciais 
e organizações de caridade, governamentais e não governamentais. A empresa também 
atende investidores institucionais, corretores, traders profi ssionais, CTA/CPOs, grupos 
de negociação por conta própria, bancos comerciais e grandes bancos de investimento. 

Nossa abordagem voltada ao cliente enfatiza orientação, integridade, transparência 
e confi ança, o que geralmente resulta em relacionamentos de longo prazo altamente 
valorizados.

Inovadoras e bem capitalizadas, nossas empresas contam com o apoio da nossa 
infraestrutura global de subsidiárias operacionais reguladas, plataformas de tecnologia 
avançada e uma equipe de mais de 1.700 funcionários. Atualmente servimos mais 
de 20.000 clientes comerciais e institucionais e mais de 80.000 clientes de varejo 
em mais de 130 países.

INSTITUCIONAL

Somos uma organização de serviços financeiros globais 
diversificados que fornece serviços de compensação 

e execução, gestão de riscos e serviços de consultoria, 
e inteligência de mercado em classes de ativos 

e mercados em âmbito mundial.

QUEM SERVIMOS
CLIENTES COMERCIAIS
PRODUTORES DE COMMODITIES • ATACADISTAS • CORPORAÇÕES • COMERCIANTES • 
ELEVADORES DE GRÃOS • ESPECIALISTAS EM COMERCIALIZAÇÃO • 
IMPORTADORES/EXPORTADORES • INTRODUCING BROKERS • USUÁRIOS FINAIS 
Fornecemos aos nossos 7.000 a 10.000 clientes comerciais globalmente serviço de valor agregado 
e toque especial, criado para ajudá-los a quantifi car e monitorar sua exposição a riscos de commodities 
e fi nanceiros, desenvolver planos para controlar e evitar esses riscos, e fornecer relatórios 
pós-negociação em relação a seus objetivos específi cos. Fazemos isso por meio de uma ampla 
variedade de produtos, desde futuros e opções negociados em bolsa até instrumentos de balcão básicos 
e produtos estruturados que são personalizados para atender às necessidades e ao perfi l de risco 
individual do cliente. Para nossos clientes de médio porte oferecemos produtos estruturados que são 
geralmente reservados para os maiores clientes de bancos globais, bem como consultoria de gestão 
de risco de alto nível, tradicionalmente associada a boutiques fi nanceiras menores. 

Complementando esses recursos, oferecemos negociação física nos mercados de metais e agrícola, 
onde em base seletiva podemos ajudar nossos clientes a adquirir ou vender commodities 
ou produtos derivados, providenciar suporte logístico e fi nanciamento para esses produtos 
ou incorporar programas de gestão de risco em contratos físicos para habilitar nossos clientes 
a contornar as complexidades contábeis envolvidas no uso de derivativos.  

Apoiamos essa oferta altamente exclusiva por meio de plataformas de tecnologia altamente 
efi cientes e cada vez mais robustas e uma oferta de inteligência de mercado global digitalizada. 

Abrimos mercados.

Commodities • Pagamentos globais • Câmbio • Valores mobiliários



Competências exclusivas
A INTL FCStone Inc. está focada no fornecimento 
de soluções financeiras de valor agregado 
para aproximadamente 20.000 clientes comerciais 
e institucionais e mais de 80.000 clientes de varejo 
em todo o mundo. Usamos nosso capital, expertise 
e conhecimento para proteger as margens 
dos resultados de nossos clientes, reduzir custos 
e fornecer soluções eficientes baseadas no mercado 
em mercados mundiais complexos.

Nossas competências incluem:
• Serviços de consultoria em gestão de risco
• Corretagem e compensação de futuros
• Produtos de balcão e estruturados
• Negociação física de commodities selecionadas
• Negociação de metais na Bolsa de Metais 

de Londres (LME)
• Serviços de pagamentos globais e tesouraria
• Execução de câmbio e corretagem preferencial
• Formação de mercado acionário
• Depósito e compensação de valores mobiliários
• Renda fixa
• Gestão de patrimônio
• Gestão de ativos
• Inteligência de mercado

CLIENTES INSTITUCIONAIS
TRADERS PROFISSIONAIS • FUNDOS • GESTORES DE DINHEIRO INSTITUCIONAL • 
DEPARTAMENTOS DE FUNDOS E INVESTIMENTOS DE BANCOS COMERCIAIS •  
CORRETORAS DE VALORES • COMPANHIAS DE SEGURO •  
CORRETORAS DE VALORES DE APRESENTAÇÃO E SEUS CLIENTES

Oferecemos execução como representante e destinamos capital para garantir execução eficiente 
para nossos clientes em vários produtos, entre eles ações nacionais e estrangeiras, fundos negociados 
na bolsa (ETFs), opções de ações, títulos da dívida pública, representações, valores mobiliários 
garantidos por hipoteca e títulos da dívida pública municipal, bem como debêntures high grade de alta 
rentabilidade, emitentes de mercados emergentes, debêntures conversíveis e empresas de aquisição 
de propósito específico (SPACs).  

Como parte da nossa oferta integrada, oferecemos compensação competitiva e eficiente em quase todas 
as principais bolsas de valores e derivativos em âmbito mundial, bem como corretagem institucional 
em transações de valores mobiliários, os principais pares de moeda e swap. Além disso, oferecemos 
compensação de transações de câmbio, além de compensação de uma ampla variedade de produtos 
de balcão. Finalmente, oferecemos compensação correspondente para consultores de riqueza e recursos 
de gestão de patrimônio para clientes de varejo.

Para clientes com necessidades de ações, formamos mercados em mais de 5.000 ADRs, GDRs e ações 
ordinárias estrangeiras, das quais mais de 3.600 são negociadas em mercados de balcão. Além disso, 
a pedido, formamos preços em mais de 10.000 valores mobiliários estrangeiros não listados. Também 
somos corretores de valores na Argentina, onde oferecemos execução institucional nos mercados 
de capital locais.

Também agimos como negociadores institucionais em títulos de renda fixa, inclusive títulos da dívida 
pública dos Estados Unidos, valores mobiliários de órgãos públicos dos Estados Unidos e valores 
mobiliários com garantia real de agências. Além disso, originamos, estruturamos e colocamos 
instrumentos de dívida nos mercados de capital internacional e nacional. Esses instrumentos incluem 
valores mobiliários com garantia real complexos (principalmente na Argentina) e títulos municipais 
nacionais. Também negociamos ativamente diversos instrumentos de dívida internacional e operamos 
uma empresa de gestão de ativos.

Finalmente, por meio de nossa empresa de corretagem de petróleo na EMEA, localizada em Londres, 
fornecemos serviços de corretagem para os mercados de combustível, petróleo bruto e destilados médios 
para mais de 200 clientes comerciais e institucionais nessas regiões.

PAGAMENTOS GLOBAIS
BANCOS • EMPRESAS COMERCIAIS • INSTITUIÇÕES DE CARIDADE • GOVERNOS •  
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

Oferecemos preços competitivos e transparentes em aproximadamente 140 moedas em 175 países, 
o que acreditamos ser mais do que qualquer outro provedor de soluções de pagamento. Isso inclui 
capacidade completa de pagamentos domésticos para pagamentos feitos e recebidos no Brasil.

Nossa plataforma global de pagamentos, FXecute, é integrada em um protocolo de intercâmbio 
de informações financeiras (“FIX”), um dos primeiros dessa natureza para pagamentos internacionais 
e moedas não G20. Permite aos clientes ver taxas de mercado em tempo real para diversas moedas, 
executar e gerenciar pedidos em tempo real e ver o status dos pagamentos por meio de um portal fácil 
de usar. Além disso, como membro da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(“SWIFT”), podemos oferecer nossos serviços para grandes centros monetários e bancos globais em busca 
de serviços de pagamentos internacionais mais competitivos. Como uma agência de serviço credenciada 
pela SWIFT, fornecemos suporte à nossa rede global de mais de 300 bancos correspondentes. 

QUEM SERVIMOS CONTINUAÇ ÃO

O grupo de empresas INTL FCStone Inc. fornece serviços financeiros em todo o mundo por intermédio de suas subsidiárias, inclusive 
commodities físicas, valores mobiliários, derivativos negociados na bolsa e em balcão, gestão de risco, pagamentos globais e produtos 
de câmbio de acordo com as leis aplicáveis nas jurisdições onde os serviços são prestados. Referências a determinados produtos 
de balcão (“OTC”) ou swaps são feitas em nome da INTL FCStone Markets, LLC (“IFM”), membro da National Futures Association (“NFA”) 
e provisoriamente registrada junto à U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) como swap dealer. Os produtos da IFM 
destinam-se apenas a indivíduos ou empresas que se qualificam de acordo com as normas da CFTC como “Eligible Contract Participant” 
(“ECP”)“ e que foram aceitos como clientes da IFM. A INTL FCStone Financial Inc. (“IFCF”) é membro da FINRA/NFA/SIPC e registrada 
junto à MSRB. A IFCF é registrada junto à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) como broker-dealer e junto à CFTC como 
Comerciante de Futuros com Comissão e Consultor de Negociações de Commodities. Referências à negociação de valores mobiliários 
são feitas em nome da Divisão BD da IFCF e destinam-se apenas a um público de clientes institucionais, conforme definido pela 
Norma 4512(c) da FINRA. Referências a futuros e opções negociadas em bolsas são feitas em nome da Divisão FCM da IFCF. Gestão 
de patrimônio é oferecida por intermédio da SA Stone Wealth Management Inc., membro da FINRA/SIPC e da SA Stone Investment 
Advisors Inc., uma consultora de investimentos registrada na SEC, ambas subsidiárias integrais da INTL FCStone Inc. A INTL FCStone Ltd. 
(“IFL”) é uma empresa registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o nº 5616586. A IFL é regulada e autorizada pela Autoridade 
de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority) (registro número FRN:446717) a prestar serviços para clientes profissionais 
e qualificados, incluindo: organização, execução e, quando necessário, compensação de transações de derivativos em futuros e opções 
negociados em bolsas. A IFL também está autorizada a se envolver na organização e execução de transações em determinados 
produtos de balcão, negociação de determinados valores mobiliários, negociação de metais preciosos e serviços de pagamento 
a clientes qualificados. A IFL é regulada e autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira de acordo com os Regulamentos 
de Serviços de Pagamento de 2017 a prestar serviços de pagamento. A IFL é membro “ring-dealing” categoria 1 da Bolsa de Metais 
de Londres (London Metal Exchange). Além disso, a IFL também realiza negócios com outras commodities entregues fisicamente 
e outras atividades comerciais gerais que não são reguladas e não precisam ser autorizadas pela Autoridade de Conduta Financeira. 
A INTL FCStone Inc. atua como agente da IFL em Nova Iorque com relação ao negócio de serviços de pagamentos. A INTL Asia Pte Ltd. 
atua como agente da IFL em Singapura com relação ao negócio de serviços de pagamentos.

A negociação de swaps e derivativos em balcão, derivativos e opções negociados em bolsas e valores mobiliários envolve risco 
substancial e não é adequada para todos os investidores. As informações contidas neste documento não são uma recomendação  
para negociar nem uma pesquisa de investimento ou oferta de compra ou venda de qualquer derivativo ou valor mobiliário. Não levam 
em consideração seus objetivos de investimento particulares, a situação ou as necessidades financeiras e não cria uma obrigação 
vinculante em nenhuma das empresas do grupo de empresas INTL FCStone de realizar qualquer transação com você. Recomendamos 
que efetue uma investigação independente de qualquer transação para determinar se a transação é adequada para você. 

Nenhuma parte deste material pode ser copiada, fotocopiada ou duplicada de qualquer forma ou por qualquer meio nem redistribuída 
sem o consentimento escrito prévio da INTL FCStone Inc. © 2019 INTL FCStone Inc. Todos os direitos reservados.

Para obter mais informações
Como empresa pública, todas as informações 
e registros financeiros podem ser visualizados 
no website da Securities and Exchange Commission 
ou no website da INTL FCStone, www.intlfcstone.com. 
O website também contém mais informações sobre 
nossos produtos e serviços.

As subsidiárias operacionais integrais da empresa 
incluem: Carl Kliem S.A.; FCC Futures, Inc.; FCStone 
Commodity Services (Europa) Ltd; FCStone 
do Brasil Ltda.; FCStone Group, Inc.; FCStone Merchant 
Services, LLC; FCStone Paraguay S.R.L.; Gainvest 
Asset Management Ltd.; Gainvest Uruguay Asset 
Management S.A.; INTL Asia Pte. Ltd.; INTL FCStone 
Nigeria Ltd.; INTL Capital S.A.; INTL CIBSA S.A.; INTL 
FCStone Banco de Câmbio S.A.; INTL FCStone (BVI) 
Limited; INTL FCStone Commodities DMCC; INTL 
Custody & Clearing Solutions Inc.; INTL FCStone 
Capital Assessoria Financeira Ltda.; INTL FCStone 
de Mexico, S. de R.L. de C.V.; INTL FCStone DTVM Ltda.; 
INTL FCStone Financial Inc.; INTL FCStone Financial 
(Canadá) Inc.; INTL FCStone (HK) Ltd.; INTL FCStone 
Ltd; INTL FCStone (Países Baixos) B.V.; INTL FCStone 
Pte. Ltd.; INTL FCStone Pty Ltd; INTL FCStone S.A.; 
INTL FCStone (Shanghai) Trading Co., Ltd; INTL 
FCStone Markets, LLC; INTL Gainvest S.A.; INTL 
Participações Ltda.; INTL Netherlands B.V.; INTL 
Pagos S.A.U.; INTL Technology Services LLC; SA 
Stone Investment Advisors Inc.; SA Stone Wealth 
Management Inc.; Westown Commodities, LLC
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