
Asset Management



A origem da StoneX Group Inc. é norte-americana,

com quase 100 anos de existência, nascida do

Cooperativismo, e depois se tornando uma empresa

global, com suas ações listadas na NASDAQ (SNEX),

assumindo a posição de número 58 da FORTUNE-500.

Quem Somos



Agro, o motor do Brasil



Inteligência de Mercado

• Research com análises e dados globais e locais, mostrando os principais fatores 

que podem influenciar o mercado de commodities;

Consultoria em Commodities Agrícolas / Gestão de Risco (IRMP)

• Soja, Milho, Algodão, Açúcar, Etanol, Café, Trigo, Metais, Fertilizantes, Cacau, 

Energia, Gado

Execução, Clearing e Corretagem de Commodities e Ações

• Bolsa, OTC e Futuros

Finanças Corporativas

• Captação de recursos local e internacional  - CRA, FIDCs, Bonds 

• Fusões e Aquisições  

• Financiamento de Projetos

Banco de Câmbio – Pagamentos Globais 

• Atendemos através de uma rede de mais de 400 bancos correspondentes em 175 

países e 140 moedas 

Gestão de Fundos

• A StoneX Asset, por sua vez, é um braço de atuação do grupo StoneX e que 

realiza gestão de recursos de terceiros. Seja por meio de instrumentos 

prontamente disponíveis ou de criação e estruturação de novos produtos, 

oferecemos soluções que atendam perfis distintos de risco dos investidores e ao 

mesmo tempo facilitamos o acesso ao mercado de capitais para as empresas 

parceiras e clientes.
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StoneX Brasil – Quem Somos

A StoneX está há mais de 15 anos fornecendo serviços para empresas ligadas em geral

ao agronegócio. Com quase mil clientes, doze escritórios espalhados pelo país, 80

consultores rodando o campo, e relacionamentos próximos e de longo prazo, a estrutura

gera uma capilaridade de acesso a fontes primárias de informação que fornece diversas

oportunidades de negócios.

As áreas de atuação :



Cultura

• Contratar as pessoas certas.

• Gerenciar o capital humano com meta na excelência.

• Solucionar problemas de forma criativa e sistemática.

• Desenvolver opiniões independentes de alta qualidade da melhor forma possível.

• Tomar boas decisões.

• Gerar resultados com consistência, ética, foco no cliente e visão de longo prazo.



Alavancar a expertise e liderança que a StoneX tem globalmente em commodities, somado 

a grande penetração e conhecimento do agronegócio 

Ser referência na gestão de ativos verdes

Missão



Objetivo

Oferecer produtos diferenciados:

• Com retorno acima da média de mercado.

• Descorrelacionados com a maior parte da indústria de investimentos.

• Relação de risco / retorno inteligente

• Investimentos com propósito (ESG)

• Inteligência em gestão patrimonial e sucessão (estrutura de fundos)



Filosofia de investimento

Analise de oportunidades com foco em:

• Cadeia do agronegócio

• Commodities

• Projetos de infra-estrutura

• Créditos de carbono e biodiversidade

Global/Macro
Classe de 

Ativo

Local
Estratégia de 
Investimento

Cenário Mercado+

Análise do ciclo econômico



Gestão de riscos

• Mercado

• Liquidez

• Crédito (Comitê)

• Operacional

• Risco de imagem e reputacional

Gestão rigorosa e contínua dos riscos abaixo conforme regulação e políticas internas: 



Equipe

Com mais de 20 anos de experiência, ingressou

no mercado financeiro na ING Investment

Management depois atuando no banco HSBC.

Ajudou a implementar as atividades de renda

fixa tanto do banco Standard Bank S/A como do

Banco UBS atuando na gestão dos produtos de

renda fixa onshore e offshore. Foi também

responsável pela mesa de opções de câmbio e

juros nos bancos BTG Pactual e Citibank e pela

mesa proprietária do Banco ABC Brasil S/A

atuando nos mercados de câmbio, juros, bolsa e

volatilidade.

Engenheiro Mecânico formado pela POLI/USP,

CFA charterholder e Gestor Autorizado CVM.

Conrado Lima, CFA - CEO Roberto Galinari - CIO

Diretor de Carteiras, possui 30 anos de

experiência no Mercado Financeiro, atuando na

tesouraria e gestão de portfólios de crédito

estruturado do Bradesco e Ícone Investimentos.

Em 2020 assumiu a diretoria da StoneX

Investimentos com o foco em desenvolver

produtos de investimento para o agronegócio, e

gerir as estratégias de crédito da casa, com foco

na assimetria de risco e retorno.



Equipe

Formado em Engenharia de Infra Estrutura

Aeronáutica no ITA com Mestrado em

Modelagem Matemática em Finanças na

FEA/IME, trabalhou por mais de 20 anos em

Tesouraria de Bancos estruturando produtos e

gerindo livros de Volatilidade nos mais diversos

ativos - Commodities, FX, Índices. Faz parte da

StoneX desde 2013 estruturando a DTVM do

grupo, bem como outros projetos: o Banco de

Câmbio e Asset Management. Juntou-se a

gestão da StoneX Investimentos desde Fevereiro

2022.

André Fontenele Alves - Diretor de estratégia Anis Ribeiro - Diretor de risco e compliance 

Economista pela Universidade Mackenzie e

MBA em Derivativos pela USP/BM&F, com

mais de 25 anos em mercado financeiro. Sócio

fundador da Future Analysis Consultoria de

2000 à 2007, era responsável pela área de

análises dos mercados de derivativos. De 2007 à

2009, foi Consultor Financeiro pela Terra

Futuros. De 2010 a 2013, foi Analista de

Negócios da Senior Solution, empresa

especializada em sistemas para o mercado

financeiro. De 2013 à 2016, foi analista de

estratégias em fundos da gestora Ultra

Investimentos e a partir de 2016 assumiu o

cargo de Diretor. Em 2020 ingressou na StoneX

Investimentos como Diretor de Risco e

Compliance



StoneX Safira Agro

Fundo de investimento multimercado crédito privado 

agronegócio

StoneX Ágata Cash

Fundo de investimento de renda fixa

FIAgro - FII StoneX / BMI 

Fundo de investimento imobiliario – recebíveis agronegócio

FIAgro - StoneX

Fundo de investimento imobiliario - terra

AUM

BRL 1 bi

Inicio

2020

7 Fundos
(Entre exclusivos e abertos)

Flagship



Conrado Bueno Lima, CFA – CEO

Asset Management

Telefone: +55 (11) 3014-3256 

E-mail: conrado.lima@stonex.com

Roberto Galinari Junior - CIO

Asset Management

Telefone: +55 (11) 3014-3257

E-mail: roberto.galinari@stonex.com

Andre Fontenele Alves – Diretor de estratégia

Asset Management

Telefone: +55 (11) 3014-3254

E-mail: andre.fontenele@stonex.com

Anis Ribeiro – Diretor de risco e compliance

Asset Management

Telefone: +55 (11) 3014-3255

E-mail: anis.ribeiro@stonex.com


