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Exportações mensais (mil t)
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RELATÓRIO MENSAL

Exportações mensais acumuladas (mil t)

Fonte: Secex.

O grupo de empresas. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em
bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou
balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não é adequado para todos os investidores e você deve compreender completamente esses riscos antes de negociar. Resultados financeiros passados
não são necessariamente indicativos de desempenho futuro. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer tipo de
derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de investimentos particulares ou situação financeira. O grupo de empresas negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à
legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. Entre em contato com os especialistas designados pela StoneX consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais e
recomendamos buscar assessoria independente antes de operar. Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. Nenhuma parte deste material pode ser copiada,
fotocopiada ou reproduzida sob qualquer formato, por quaisquer meios ou redistribuída sem o consentimento prévio por escrito da Group.© 2020, Inc. Todos os direitos reservados.



Exportações por destino (mil t)

EXPORTAÇÕES
RELATÓRIO MENSAL

Exportações por destino - acumulado (mil t)

Fonte: Secex.

O grupo de empresas. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em
bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou
balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não é adequado para todos os investidores e você deve compreender completamente esses riscos antes de negociar. Resultados financeiros passados
não são necessariamente indicativos de desempenho futuro. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer tipo de
derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de investimentos particulares ou situação financeira. O grupo de empresas negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à
legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. Entre em contato com os especialistas designados pela StoneX consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais e
recomendamos buscar assessoria independente antes de operar. Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. Nenhuma parte deste material pode ser copiada,
fotocopiada ou reproduzida sob qualquer formato, por quaisquer meios ou redistribuída sem o consentimento prévio por escrito da Group.© 2020, Inc. Todos os direitos reservados.



Exportações por UF (mil t)

EXPORTAÇÕES
RELATÓRIO MENSAL

Exportações por destino - acumulado (mil t)

Fonte: Secex.

O grupo de empresas. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em
bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou
balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não é adequado para todos os investidores e você deve compreender completamente esses riscos antes de negociar. Resultados financeiros passados
não são necessariamente indicativos de desempenho futuro. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer tipo de
derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de investimentos particulares ou situação financeira. O grupo de empresas negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à
legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. Entre em contato com os especialistas designados pela StoneX consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais e
recomendamos buscar assessoria independente antes de operar. Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. Nenhuma parte deste material pode ser copiada,
fotocopiada ou reproduzida sob qualquer formato, por quaisquer meios ou redistribuída sem o consentimento prévio por escrito da Group.© 2020, Inc. Todos os direitos reservados.



Exportações por porto (mil t)

EXPORTAÇÕES
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Exportações por porto - acumulado (mil t)

Fonte: Secex.

O grupo de empresas. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em
bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei aplicável nas jurisdições onde são prestados os serviços. A negociação de ações, swaps, derivativos negociados em bolsa ou
balcão, opções, aluguel e títulos, envolve um risco substancial de perdas e não é adequado para todos os investidores e você deve compreender completamente esses riscos antes de negociar. Resultados financeiros passados
não são necessariamente indicativos de desempenho futuro. As informações contidas neste documento não são recomendações de negociação, pesquisa de investimentos ou uma oferta para comprar ou vender qualquer tipo de
derivativo ou ação, pois não levam em consideração seus objetivos de investimentos particulares ou situação financeira. O grupo de empresas negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à
legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. Entre em contato com os especialistas designados pela StoneX consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais e
recomendamos buscar assessoria independente antes de operar. Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. Nenhuma parte deste material pode ser copiada,
fotocopiada ou reproduzida sob qualquer formato, por quaisquer meios ou redistribuída sem o consentimento prévio por escrito da Group.© 2020, Inc. Todos os direitos reservados.
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