
Gestão de Riscos & Liquidez
como serviço ao produtor!



INTRODUÇÃO
O impacto da variação negativa dos preços das commodities, 
das taxas de juros e do câmbio, é um risco considerado de 
elevada importância para o agronegócio.   

Muito pulverizado, específico e técnico. O agronegócio 
encontra os seguintes desafios, para administrar seu risco de 
mercado: 

1.  A formação inadequada de seus gestores para a definição do 
processo de gestão de riscos e também para a utilização dos 
mercados de derivativos seguindo uma estratégia de forma 
disciplinada.  

2.  A constante incerteza quanto ao comportamento do mercado e a 
insegurança na tomada de decisão. Resultando muitas vezes na 
elevação do risco devido sua postergação. 

3.  O maior impacto das atividades especulativas nas cotações, 
através da atuação dos "Hedge Funds", por exemplo, 
administrados por profissionais capacitados, munidos de 
informações quantitativas e muito bem remunerados pelos 
resultados obtidos. 



Viemos de bancos, trading companies, corretoras e 
fundos de investimento. Pela primeira vez, uma 
equipe com estas característica está reunida fora 
das instituições financeiras e 100% alinhada com o 
produtor. 

Acumulamos mais de 110 anos de experiência em: 
1. financiamento, 2. gestão de risco, 3. trading, 4. 
logística, 5. derivativos, 6. câmbio, 7. gestão de 
terras e 8. inteligência de mercado.

QUEM 
SOMOS



EQUIPE
Matias Eli
Sócio da EAT
25 anos de experiência no 
agronegócio

Experiência Profissional
!  Head global de risco da EDF&Man
!  Sócio da IBP
!  Head de commodities do Macquarie Group
!  Trader da Luis Dreyfus Commodities

Patrick Funaro
Sócio da EAT
26 anos de experiência no 
agronegócio

Experiência Profissional
!  Sócio da FinEx Commodity Partners
!  Head LATAM do Banco Natixis
!  Head de commodities da ICAP
!  Diretor LATAM da Fimat/ Societé Générale
!  Fundador do Sugar Club Brasil

Luiz Fernando 
Abussamra
Sócio da Agronomics
25 anos de experiência no 
agronegócio

Experiência Profissional
!  Head de consultoria agro da EDF&Man
!  Superintendente de risco da CMAA – Vale do Tijuco
!  Membro do comitê de risco da CGG Trading
!  Sócio do RiskOffice Consultoria 
!  Gestor de risco da Açucareira Corona SA

Thiago Gil
Experiência Profissional
!  Trade Finance Executive da Almastone
!  Senior Advisor da ECOM Trading
!  RM da EDF&Man Capital
!  Gestor de risco da FCStone

Bruno Sun
Experiência Profissional
!  Analista de crédito da Gavilon
!  Analista da FinEx Commodity Partners



PROPOSTA
Disponibilizar os benefícios de um processo 
profissional de gestão dos riscos de mercado e liquidez 
aos produtores.  

Participativo e dinâmico, este processo é 
implementado em duas etapas: 

Primeira etapa: A elaboração da Política de Gestão dos 
Riscos de Mercado e Liquidez e/ou ;  

Segunda etapa: A gestão profissional das posições e 
fixações. 

Todo o trabalho é focado em garantir a 
sustentabilidade do relacionamento. Para isso, 
prezamos pela transparência e alinhamento de 
interesses.	



DIFERENCIAIS

Equipe dedicada, com alto grau de conhecimento e focada em:
"  Construção de maneira pragmática, técnica e profissional de 

uma política de gestão dos riscos desenhada sob medida. 
"  Execução profissional do processo de gestão dos riscos, 

considerando as peculiaridades de cada cliente, tornando o 
negócio mais previsível e perene.

"  Participação  em comitês de riscos, com reuniões periódicas. 

Cabe lembrar que a decisão final de comprar ou vender continuará 
sob total controle do cliente.

ASSESSORIA, SEM CUSTOS FIXOS

Executivos com 25+ anos 
de experiência

Relacionamento de longa 
data com os participantes 

do mercado

Matemática aplicada, estatística avançada, algoritmos, data science, machine learning, entre outros recursos 
quantitativos para aprimorar a tomada de decisão.



CONCEITO 
Através da do processo de identificação, quantificação e 
gestão dos riscos de mercado, aprimoramos a tomada de 
decisão. Deste modo conseguimos obter os retornos 
esperados, dentro dos limites de riscos admitidos:
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Estratégia 

Execução da 
Estratégia 

Controle e 
Comunicação 



TECNOLOGIA PRÓPRIA



REMUNERAÇÃO
Somos diferente das corretoras e Bancos.  Tanto a 
EAT quanto a Agronomics, não são remuneradas 
pela venda de produtos de derivativos.  

#  A Política de Gestão dos Riscos de Mercado e 
Liquidez e seu monitoramento tem valor fixo, e 

#  a Gestão Profissional é remunerada conforme o 
sucesso das operações, ou seja, um percentual 
apenas dos resultados que estiverem acima da 
média do mercado. 

Desta forma, podemos afirmar que não temos 
nenhum conflito de interesse.  



Matias Eli
matias@easyaccesstrading.com
+55 11 98878 8778

Luiz Fernando Abussamra
fernando@agronomics.agr.br
+55 16 99760 2101

Bruno Sun
bruno@easyaccesstrading.com
+55 11 96356 8607

Patrick Funaro
patrick@easyaccesstrading.com

+55 11 99449 7554

Thiago Gil
thiago@easyaccesstrading.com

+55 19 99978 7908


