


APRESENTAÇÃO
Produto único e inovador para Exportadoras e Operadoras no 

Mercado Interno de soja e derivados, milho, trigo, etc., capaz 

de trazer informações cruciais do negócio para uma base de 

dados confiável, para a rápida tomada de decisão, integrando com 

as áreas de Originação, Execução, Trading, Gestão de Riscos, 

Afretamento de Navios, Contabilidade, Controladoria e Financeiro.

DESCRIÇÃO
Os sistemas de tecnologia da informação desempenham um 

papel crucial na estratégia de negócios e são ferramentas 

vitais para apoiar e acompanhar a realização dos objetivos das 

empresas. O Agrione Commodity Trading foi desenvolvido 

como um sistema único capaz de trazer informações para um local 

centralizado e para integrar as várias áreas da sua empresa: 

Execução, Comercial (trading), Gestão de Riscos, Afretamento de 

navios, Contabilidade, Controladoria, Financeiro e Diretoria. Com o 

Agrione Commodity Trading, as informações são inseridas em 

um ambiente centralizado pelas várias empresas do seu grupo ao 

redor do mundo e pelas suas várias unidades de negócio. Tarefas 

redundantes são eliminadas e a necessidade da busca de 

informações descentralizadas deixa de existir.   



EXECUÇÃO
 O Módulo de Execução trata todos os processos da execução do contrato, não importando se é soja, 

farelo de soja, óleo de soja, milho, girassol, trigo.

 Através desse módulo é possível definir períodos de embarque, entregas sem embarque (sem navio, 

barcaça, etc.), entregas com embarque, wash-out, string, circle, assignments a bancos, nomeação dos  

contratos, geração/impressão de invoices.  Todas essas informações poderão ser integradas com a contabilidade 

e o departamento financeiro, bem como com os outros departamentos do seu negócio. Os contratos podem ser 

precificados por cada componente (prêmio porto, futuros, spread de rolagem, etc.) ou ainda pelo seu valor “flat”.

Benefícios do Módulo de Execução:

Atende aos padrões internacionais ANEC, GAFTA e FOSFA.  Contém cerca de mil cláusulas contratuais, 

garantindo assertividade nos dados e evitando desencontro, bem como custos administrativos adicionais 

devido às rotinas diárias;

 

Modelos de contrato pré-gerados baseados nas normas e cláusulas contratuais da ANEC, GAFTA e FOSFA. 

Impressão de todos os seus contratos diretamente pelo Agrione Commodity Trading;

Gestão automática do saldo a realizar do contrato, considerando percentual de tolerância (more or less);

Inserção das informações dos Assignments dos contratos, sejam parciais ou totais;

Informações de Porto, taxas carga/descarga e gestão de arquivos (SD, RE, BL, ETA, ETB);

Elimina a necessidade de controles paralelos de posição (usualmente em planilhas enormes e sem segurança); 

Controle de Wash-outs, Circles e Strings com muita facilidade e agilidade;

Nomeação de navios com praticidade e agilidade. Alocação dos contratos de compra e venda em poucos 

minutos;

Elimina a necessidade de localização de documentos de embarque para a controladoria.  O Agrione Commod-

ity Trading permite o upload de todos os documentos do navio, e os outros departamentos da empresa con-

seguem visualizá-los imediatamente;

Relatório da posição consolidada do navio contendo contratos, portos de origem e destino, invoices, strings, 

circles, BL’s, e substituições;

 

Posição consolidada com o que aconteceu no movimento diário das operações;

Alertas diários automáticos sobre nomeações a serem realizadas, contratos com pendência de nomeação, 

fixação, contratos em aberto que deveriam estar encerrados, entre outros;

Variedade de relatórios como posição de contratos, invoices, invoices a serem emitidas, etc.



COMERCIAL
 O Módulo Comercial faz a gestão dos processos de entrada de novos negócios,  fixações de contratos e 

Long & Short. 

 Através desse módulo é possível definir toda a série de informações que servirão de base para a 

execução dos contratos e para a análise de riscos.contratos e para a análise de riscos.

Benefícios do Módulo Comercial:

Inserção de novos ”Trade Slips”  (boletas/negócios) de compra e venda em menos de um minuto; 

 

Fixações de preços para os contratos.  O Agrione Commodity Trading calcula o preço final por média ponderada;

Informações sobre navios.  O Agrione Commodity Trading gerencia todas as operações dos navios e também 

as compras de terceiros.  Acesso rápido às posições de compra e venda intercompany ou contra terceiros;

Através de único registro para o comprador e o vendedor, torna-se fácil a gerência dos contatos e informações 

comerciais de seus parceiros em um único lugar;

Buyers/Sellers Give-up  Informação da possibilidade para a troca de contratos futuros e quando a troca poderá 

ser feita, evitando perda do prazo de negociação;

Base de dados com as cotações de mercado que podem impactar sua operação. As informações podem ser 

carregadas de qualquer provedor de cotações.  Cotações não padrão, como Prêmio Paranaguá,  podem ser 

diretamente digitadas no Agrione Commodity Trading , fornecendo a uma base de dados completa;

Inserção de suas posições de mercados futuros e opções de produtos versus cash e hedge;

Long/Short.  Visão consolidada ou expandida de sua exposição. Permite a tomada de decisões em  tempo real. 

Baseado em contratos, fixações e nos preços de mercado, o sistema irá mostrar o quanto sua empresa tem 

comprado e vendido por período, produto, empresa, etc., proporcionando-lhe uma poderosa ferramenta para a 

tomada de decisões;

Marked-to-Market (MTM) Open Position: Você leva horas  (e até semanas) para comparar o preço contratual 

contra o preço de mercado?  Tenha sua posição de marcação a mercado, com resultado financeiro ajustado, 

em apenas segundos, com inúmeras combinações de visualização!

Possibilita a visão geral da sua Posição Comercial, de seus contratos agrupados por empresa, período de 

embarque, por navio, facilitando a tomada de decisão de compra ou venda de sua posição física.

CONTROLADORIA
 Acesso às informações gerenciadas pelo departamento de execução e pelo departamento comercial.

 Os dados estarão sempre a sua disposição, sem a necessidade de trocas de e-mails e solicitações que 

nem sempre são atendidas no prazo.



Benefícios do Módulo de Controladoria:

Posições (MTM).   Permite a fácil comparação dos preços negociados por sua empresa com os preços de 

mercado, proporcionando uma visão clara de suas necessidades IFRS e USGAAP evitando esforço manual para 

obtenção dessas informações;

Posição Realizada. Com base nas invoices, informa a margem bruta de seu negócio, por navio, empresa, 

unidade comercial e de produtos;

Fluxo de Caixa. As informações disponíveis, tais como períodos de embarque, preços,  ETA do navio e invoices 

fornecem uma previsão para Fluxo de caixa.  Essas informações podem ser ligadas ao seu ERP ou visualizadas 

em relatórios do Agrione Commodity Trading;

Assignments de Contratos. Permite o controle dos seus contratos Structured  Trade Finance no próprio sistema;

Unidades Multi Legais. Todas as transações do sistema estão ligadas a uma empresa, uma divisão e uma 

unidade de negócio.   O módulo permite que todas as operações estejam ligadas dentro da mesma base,

favorecendo a concentração dos dados e a concentração dos resultados;

Interface Contábil.  O Agrione Commodity Trading provê inúmeras informações para a controladoria, mas 

não é um sistema contábil, entretanto oferece interface para integração segura entre a negociação, execução 

e contabilização dos contratos, invoices, etc;

Hedge. Através do relatório Long/Short MTM você terá certeza que sua empresa está protegida contra as 

alterações do mercado.

GESTÃO DE RISCO
 Sua empresa deve estar atenta para o movimento do mercado. A volatilidade do preço no mercado 

internacional irá determinar o modo como sua empresa e seus produtos estão em comparação com os seus 

concorrentes. 

 Sua posição aberta ao preço de mercado é uma das mais importantes informações para conduzir a sua 

decisão com uma correta avaliação dos seus riscos em todos os momentos. Seu destino pode mudar a cada 

minuto e o Agrione Commodity Trading  vai lhe proporcionar a informação confiável para agir rapidamente.

Benefícios do Módulo de Risco:

Entidade Legal Múltipla: Um único sistema de execução/informação para todas as empresas (coerência); 

 

Divisões entre as unidades legais: Os negócios são informados e executados consistentemente para cada 

divisão, não interessando a entidade legal em que tenha sido gravado;

Múltiplas Unidades de Negócio entre as divisões e entidades legais: Os contratos podem ser analisados pela 

unidade de negócio de forma individual ou considerando as divisões e as unidades legais.
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