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Estrutura	  da	  apresentação	  





Breve	  histórico	  

•  Os	  Mercados	  Futuros	  no	  mundo	  têm	  sua	  história	  diretamente	  
vinculada	  à	  necessidade	  de	  administração	  do	  risco	  de	  alterações	  
nos	  preços	  dos	  a7vos,	  originalmente	  commodi7es	  e,	  mais	  
recentemente,	  também	  a7vos	  financeiros,	  através	  da	  realização	  de	  
acordos	  contratuais	  para	  pagamento	  e	  entrega	  em	  data	  futura.	  	  

•  O	  Mercado	  Futuro	  organizado	  só	  teve	  início	  em	  1848,	  quando	  foi	  
criada	  a	  Chicago	  Board	  of	  Trade,	  negociando	  contratos	  de	  milho.	  

•  Até	  o	  princípio	  da	  década	  de	  70,	  os	  negócios	  com	  mercadorias	  
representavam	  a	  quase	  totalidade	  dos	  negócios	  realizados	  	  
em	  mercados	  futuros	  organizados.	  
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Uso	  de	  derivaHvos	  
•  A	  necessidade	  de	  reduzir	  a	  incerteza	  esHmula	  o	  uso	  de	  
derivaIvos,	  que	  são	  instrumentos	  financeiros	  sem	  valor	  
próprio,	  pois	  derivam	  seu	  valor	  de	  algum	  outro	  aHvo.	  

•  Os	  derivaIvos	  limitam	  o	  risco	  da	  posse	  	  
de	  qualquer	  a7vo	  cujo	  preço	  seja	  volá7l,	  	  
portanto,	  eles	  só	  têm	  valor	  de	  uso	  em	  ambiente	  de	  
vola7lidade	  com	  flutuações	  inesperadas	  de	  preço.	  	  

•  Os	  derivaIvos	  não	  eliminam	  todos	  os	  riscos	  inerentes	  	  
à	  posse	  	  de	  aHvos	  voláteis,	  mas	  determinam	  	  
quem	  se	  encarrega	  da	  especulação	  e	  quem	  a	  evita.	  	   5	  



ParHcipantes	  do	  mercado	  de	  futuros	  

•  O	  mercado	  de	  futuro	  é	  consHtuído	  por	  parHcipantes	  
assumindo	  a	  posição	  de	  hedger	  ou	  a	  de	  especulador.	  	  

•  Exemplo	  de	  proteção:	  produtor	  agrícola	  	  
quer	  se	  proteger	  do	  risco	  de	  mercado,	  i.é,	  	  
quando	  for	  comercializar	  sua	  safra,	  	  
os	  preços	  terem	  caído	  e	  não	  cobrirem	  seus	  custos.	  	  

•  Na	  entressafra,	  ele	  compra,	  na	  BM&F,	  	  
contrato	  de	  venda	  futura	  ao	  preço	  corrente	  	  
para	  vencimento	  na	  época	  da	  safra.	  
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Hedge:	  seguro	  de	  preço	  
•  O	  hedge	  é	  o	  ato	  de	  

defender-‐se	  de	  risco	  	  
de	  mercado	  (variação	  de	  
preço)	  por	  meio	  de	  	  
arranjos	  compensatórios.	  	  

•  É	  a	  tomada	  de	  posição	  	  
em	  mercado	  futuro	  	  
oposta	  à	  posição	  assumida	  	  
no	  mercado	  à	  vista,	  	  
para	  minimizar	  o	  risco	  	  
de	  perda	  financeira	  
decorrente	  de	  alteração	  de	  
preços	  adversa.	  

•  Quando	  o	  detentor	  de	  ações	  
prevê	  queda	  de	  preços	  	  
nos	  seus	  papéis,	  ele	  pode	  	  
vender	  contratos	  futuros	  	  
para	  evitar	  tanto	  a	  perda	  de	  
capital	  como	  a	  efe7va	  	  
venda	  de	  ações	  que	  possui.	  

•  Desse	  modo,	  	  
qualquer	  perda	  causada	  	  
por	  queda	  no	  preço	  	  
a	  vista	  do	  papel	  é	  compensada	  
pelo	  ganho	  na	  posição	  vendida	  
no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações.	  
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•  A	  ação	  C	  está	  cotada,	  atualmente,	  a	  R$	  100,00	  por	  ações	  no	  mercado	  a	  vista.	  	  

•  InvesHdor	  que	  possui	  1.000	  ações	  C	  prevê	  que	  esse	  preço	  cairá.	  	  

•  Ele	  vende	  contratos	  futuros	  por	  R$	  102,50;	  um	  mês	  depois,	  a	  ação	  	  
está	  cotada	  a	  R$	  97,00	  e	  o	  preço	  no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  é	  de	  R$	  99,20.	  	  

•  As	  ações	  Hveram	  seu	  preço	  reduzido	  em	  R$	  3,00	  e	  os	  futuros,	  em	  R$	  3,30.	  	  

•  Tendo	  vendido	  contratos	  futuros,	  o	  invesHdor	  ganha	  com	  essa	  queda.	  

•  O	  inves7dor	  encerra	  sua	  posição	  vendedora	  por	  meio	  da	  	  
compra	  das	  ações	  no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações.	  
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produtos	  financeiros	  para	  
administração	  de	  risco	  

•  Há	  demanda	  por	  instrumentos	  capazes	  de	  transferirem	  o	  risco	  	  
da	  parte	  avessa	  ao	  risco	  para	  alguém	  disposto	  a	  arcar	  com	  ele.	  

•  Há	  analogia	  entre	  as	  opções	  e	  as	  apólices	  de	  seguros,	  	  
pois	  elas	  são	  compradas	  e	  vendidas	  pelas	  mesmas	  razões.	  	  

•  Durante	  o	  período	  coberto	  pelo	  pagamento	  do	  prêmio,	  	  
o	  comprador	  da	  apólice	  de	  seguro	  tem	  o	  direito	  de	  oferecer,	  	  
p.	  ex.,	  seu	  automóvel	  destruído	  (com	  perda	  total)	  à	  empresa	  
seguradora	  por	  preço	  prefixado,	  em	  troca	  de	  que	  a	  seguradora	  é	  
obrigada	  a	  pagar-‐lhe	  o	  valor	  acordado	  do	  prejuízo	  que	  ele	  sofreu.	  	  

•  Se	  o	  automóvel	  nunca	  se	  acidentar,	  
o	  cliente	  perderá	  o	  prêmio	  pago	  e	  nada	  receberá.	   9	  



prêmio	  e	  franquia	  

•  O	  prêmio	  depende	  do	  grau	  de	  risco	  	  
de	  cada	  resultado,	  calculado,	  por	  exemplo,	  	  
por	  meio	  da	  avaliação	  do	  perfil	  do	  motorista	  	  
e	  do	  bem	  segurado.	  	  

•  Os	  derivaIvos	  providenciam	  sistema	  de	  seguro,	  
inclusive	  com	  franquia	  (a	  parcela	  da	  perda	  coberta	  
pelo	  próprio	  segurado),	  contra	  as	  variações	  de	  
preços	  ou	  cotações	  de	  uma	  série	  de	  aHvos.	  
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Hpos	  de	  invesHdores	  
•  Quem	  está	  vendido	  perde	  se	  o	  preço	  sobe	  e	  ganha	  se	  o	  preço	  cai;	  

quem	  está	  comprado	  ganha	  se	  o	  preço	  sobe	  e	  perde	  se	  preço	  	  cai.	  

•  Compradores	  e	  vendedores	  no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  	  
podem	  ser:	  	  

1.  tanto	  hedgers,	  aqueles	  que	  detêm	  ações	  e	  	  
buscam	  proteção	  contra	  movimento	  adverso	  nos	  preços	  	  
das	  mesmas	  no	  mercado	  a	  vista,	  por	  meio	  da	  	  
abertura	  de	  posição	  a	  futuro	  oposta	  à	  de7da	  a	  vista,	  	  

2.  como	  especuladores,	  assumem	  posição	  contrária	  à	  do	  hedger,	  	  
dando	  liquidez	  ao	  mercado,	  assumindo	  risco	  com	  o	  obje7vo	  de	  
realizar	  ganhos	  com	  os	  movimentos	  de	  preço	  no	  futuro.	  
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interação	  aHva	  entre	  	  
hedgers	  e	  especuladores	  

•  Os	  especuladores	  são	  aqueles	  	  
inves7dores	  que	  se	  dispõem	  a	  assumir	  risco	  rela7vamente	  alto,	  	  
em	  contraparHda	  à	  expectaHva	  de	  ganho.	  	  

•  Sem	  qualquer	  interesse	  em	  possuir	  a	  commodity	  hsica,	  
dependendo	  de	  suas	  previsões	  acerca	  dos	  movimentos	  dos	  preços	  
futuros,	  eles	  ou	  compram	  ou	  vendem	  contratos	  futuros.	  	  

•  Eles	  compram	  contrato	  quando	  sua	  análise	  de	  preço	  sugere	  
movimento	  ascendente,	  esperando	  fazer,	  mais	  tarde,	  venda,	  	  
pelo	  melhor	  preço,	  que	  liquide	  a	  posição	  por	  diferença	  e	  
proporcione,	  portanto,	  lucro.	  

•  Muta7s	  mutandis,	  no	  caso	  da	  venda	  de	  contrato.	  
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formação	  de	  preço	  no	  mercado	  futuro	  
•  Mercado	  de	  DerivaIvos:	  a	  formação	  de	  seus	  preços	  deriva	  	  

dos	  preços	  do	  mercado	  a	  vista.	  

•  A	  relação	  entre	  o	  preço	  a	  vista	  e	  o	  preço	  futuro	  	  
de	  determinada	  ação	  é	  dada	  pela	  diferença	  entre	  	  
a	  cotação	  da	  posição	  a	  futuro	  e	  a	  cotação	  a	  vista:	  	  
Base	  =	  Preço	  futuro	  -‐	  Preço	  a	  vista	  	  

•  O	  valor	  da	  Base	  corresponde	  aos	  custos	  de	  manutenção	  da	  posse	  
do	  aHvo,	  inclusive	  custo	  de	  oportunidade	  ou	  o	  de	  financiamento,	  
até	  a	  data	  de	  seu	  vencimento	  do	  contrato	  futuro.	  	  

•  Portanto,	  em	  geral,	  o	  preço	  dos	  papéis	  no	  Mercado	  Futuro	  de	  
Ações	  será	  superior	  aos	  preços	  vigentes	  no	  mercado	  a	  vista.	   14	  



evolução	  da	  base	  
•  O	  preço	  futuro	  e	  	  
o	  preço	  a	  vista	  	  
tendem	  a	  mover-‐se	  na	  
mesma	  direção,	  embora	  
não	  necessariamente	  	  
na	  mesma	  ordem	  de	  
grandeza	  e	  tempo,	  	  
pois	  expecta7vas	  
diferentes	  podem	  afetar	  
cada	  um	  desses	  preços	  
de	  forma	  diferente.	  

•  A	  base	  tende	  a	  zero	  	  
à	  medida	  que	  se	  aproxima	  	  
a	  data	  de	  vencimento	  do	  
contrato	  futuro.	  

•  O	  preço	  do	  vencimento	  
futuro	  converge	  para	  o	  
preço	  a	  vista,	  pois,	  	  
naquela	  data,	  o	  contrato	  
futuro	  deve	  ser	  liquidado	  
com	  o	  mesmo	  valor	  do	  
produto	  no	  mercado	  a	  vista.	  
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Preço 
futuro 

Preço a 
vista 

Preços 

Tempo 

Base 

Data do vencimento do 
contrato futuro 

Há certa correlação entre os movimentos de preços a vista e futuro,  
ambos movendo na mesma direção.  

Os preços futuros tanto refletem os preços correntes como as previsões,  
além das atitudes dos traders ao anteciparem possíveis eventos.  

Há também convergência de preços: os futuros e os presentes  
tendem a convergir conforme o período de entrega se aproxima,  

de acordo com o prazo de maturação do contrato. 16	  



exemplos de variações dos  
valores de mercado futuro: 
deságios em LFT em 2002 
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exemplos de variações dos  
valores de mercado futuro: 
deságios em LFT em 2003: 
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exemplos de variações dos  
valores de mercado futuro: 
deságios em LFT em 2004 
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O	  que	  é	  bolsa	  de	  futuros?	  	  

•  Nas	  operações	  a	  termo	  
bancárias,	  há	  acordo	  livre	  
entre	  duas	  partes,	  	  
mas	  é	  impossível	  	  
a	  repactuação	  ou	  	  
a	  rescisão	  dos	  contratos	  
assinados,	  	  
em	  função	  das	  relações	  de	  
correspondências	  ou	  
compensações	  no	  mercado	  
interbancário,	  inclusive	  no	  
internacional.	  	  

•  As	  operações	  bursáteis,	  	  
na	  Bolsa	  de	  Futuros,	  são	  operações	  
de	  compra	  ou	  venda	  de	  contratos	  
de	  futuros	  pré-‐formatados	  
(standarts),	  aos	  preços	  cotados	  	  
em	  pregão,	  que	  se	  liquidam	  	  
em	  prazos	  de	  até	  90	  dias.	  	  

•  Na	  BM&F,	  há	  flexibilidade	  de	  entrada	  
e	  saída	  dos	  operadores,	  pois	  o	  agente	  
pode	  a	  qualquer	  momento	  	  
mudar	  sua	  posição,	  no	  mercado	  de	  
futuros,	  simplesmente,	  concluindo	  
novo	  contrato	  em	  sen7do	  inverso.	  	  
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Bolsas	  de	  Futuros:	  garantem	  as	  transações	  	  
através	  das	  câmaras	  de	  compensação	  

•  O	  papel	  legal	  e	  contratual	  das	  câmaras	  de	  compensação	  
permite-‐lhes	  cancelar	  a	  obrigação	  de	  uma	  parte,	  quando	  
esta	  assume	  outra	  posição	  compensatória	  (contrária).	  	  

•  Este	  Ipo	  de	  liquidação	  de	  contratos	  –	  a	  compensação	  por	  
diferença	  –	  não	  é	  possível	  no	  mercado	  a	  termo	  bancário.	  	  

•  Menos	  de	  2%	  das	  operações	  a	  futuro	  são	  acertadas	  pela	  
entrega	  real	  do	  aIvo	  objeto	  da	  transação	  –	  todas	  as	  
outras	  liquidam-‐se,	  financeiramente,	  por	  compensação.	  
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câmara	  de	  compensação	  	  
do	  mercado	  de	  futuros	  

•  A	  câmara	  de	  compensação	  do	  
mercado	  de	  futuros	  atua,	  	  
na	  práHca,	  como	  a	  vendedora	  de	  
todos	  os	  compradores	  e	  	  
a	  compradora	  de	  todos	  os	  
vendedores,	  assegurando,	  a	  uns	  e	  
a	  outros,	  o	  acerto	  e	  a	  liquidação	  
de	  suas	  respec7vas	  posições.	  

•  Para	  tanto,	  vale-‐se,	  entre	  outros,	  
de	  dois	  instrumentos	  ou	  
mecanismos	  básicos:	  	  
1.  a	  margem	  inicial	  (ou	  original)	  e	  	  

2.  o	  ajuste	  de	  fechamento	  (diário).	  	  

•  Uma	  vez	  definida	  	  
a	  estratégia	  de	  negociação,	  	  
os	  invesHdores	  devem	  estar	  
perfeitamente	  esclarecidos	  
sobre	  os	  riscos	  de	  o	  mercado	  
apresentar	  comportamento	  
contrário	  às	  suas	  expecta7vas	  
e	  suas	  conseqüências	  	  
sobre	  suas	  posições	  no	  
Mercado	  Futuro	  de	  Ações.	  
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ajuste	  de	  fechamento	  

•  O	  objeHvo	  principal	  do	  ajuste	  de	  fechamento	  é	  a	  manutenção,	  
a	  cada	  dia,	  dos	  valores	  das	  posições	  compradas	  e	  vendidas	  de	  
qualquer	  contrato	  nos	  exatos	  níveis	  em	  que	  foram	  negociados.	  	  

•  Aquele	  que	  se	  beneficia	  de	  movimento	  de	  preços	  a	  favor	  de	  
sua	  posição	  –	  na	  alta,	  se	  comprado,	  na	  baixa,	  se	  vendido	  –	  
recebe	  crédito;	  daquele	  que	  sofre	  movimento	  contrário	  	  
cobra-‐se	  débito.	  

•  É	  como	  fosse	  seguro	  de	  automóvel,	  caso	  este	  fosse	  	  
sempre	  cotado	  a	  preço	  de	  mercado,	  a	  diferença	  é	  que,	  	  
no	  caso	  desse	  seguro,	  o	  prêmio	  é	  reajustado,	  mensalmente,	  	  
e	  não	  diariamente.	  	  
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ajuste	  diário	  de	  perdas	  e	  ganhos	  

•  O	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  da	  BOVESPA	  enquadra-‐se	  na	  
modalidade	  “com	  ajuste	  diário	  de	  perdas	  e	  ganhos”,	  ou	  seja,	  
diariamente,	  todas	  as	  posições	  em	  aberto	  são	  avaliadas	  em	  
relação	  a	  determinado	  preço	  de	  referência,	  calculado	  	  
para	  cada	  papel,	  conhecido	  como	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia.	  

•  Essa	  verificação	  tem	  procedimentos	  diferentes	  para	  posições	  
abertas	  no	  dia	  e	  para	  posições	  abertas	  em	  pregões	  anteriores.	  

•  Assim,	  para	  posições	  abertas	  no	  dia,	  	  
o	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  é	  confrontado	  com	  	  
o	  preço	  do	  próprio	  negócio	  realizado	  em	  pregão	  	  
pelo	  invesHdor.	  
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Se	  o	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  for	  inferior	  (superior)	  	  
ao	  preço	  do	  negócio,	  significa	  que:	  

1.  O	  comprador	  a	  futuro	  incorreu	  em	  perda	  (ganho),	  
naquele	  dia,	  com	  essa	  operação,	  correspondente	  à	  
diferença	  entre	  o	  preço	  de	  ajuste	  e	  o	  preço	  do	  negócio,	  	  
que	  será	  debitado	  (creditado)	  de	  sua	  conta.	  

2.  Por	  outro	  lado,	  o	  invesHdor	  que	  vendeu	  a	  futuro	  	  
realizou	  ganho	  (perda),	  naquele	  dia,	  	  
que	  será	  creditado	  (debitado)	  em	  sua	  conta.	  

•  Já	  para	  as	  posições	  abertas	  em	  pregões	  anteriores,	  	  
é	  feita	  a	  comparação	  entre	  o	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  e	  	  
o	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  ú7l	  imediatamente	  anterior.	  
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Exemplo	  de	  ajuste	  diário	  
•  O	  invesHdor	  comprou,	  hoje,	  D+0,	  no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações,	  

1.000	  ações	  PETR4	  por	  R$	  56,00	  por	  ação,	  com	  vencimento	  
para	  o	  próximo	  mês.	  O	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia,	  	  
calculado	  após	  o	  fechamento	  do	  pregão,	  foi	  de	  R$	  55,92.	  

•  Neste	  caso,	  tem-‐se:	  

•  O	  comprador	  a	  futuro,	  no	  dia	  seguinte,	  em	  D+1,	  	  
será	  debitado	  em	  R$	  80,00	  na	  sua	  conta,	  uma	  vez	  que	  	  
comprou	  por	  preço	  superior	  ao	  preço	  de	  referência	  do	  dia.	  	  

•  Já	  o	  vendedor	  terá	  crédito	  de	  R$	  80,00	  em	  sua	  conta,	  
correspondente	  ao	  ganho	  que	  auferiu	  com	  sua	  operação.	  
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Exemplo	  de	  ajuste	  diário	  
•  Se,	  após	  o	  encerramento	  das	  negociações	  do	  dia	  
seguinte,	  D+1,	  o	  preço	  de	  ajuste	  for	  de	  R$	  56,30	  e	  	  
os	  inves7dores	  man7verem	  as	  mesmas	  posições	  do	  
dia	  anterior,	  então,	  a	  situação	  será	  a	  seguinte:	  

•  Neste	  caso,	  o	  comprador	  será	  creditado	  em	  	  
R$	  380,00,	  porque	  sua	  posição	  está	  valorizada	  	  
em	  relação	  ao	  dia	  anterior,	  e	  o	  vendedor	  será	  
debitado	  em	  R$	  380,00,	  pelo	  mo7vo	  inverso.	  
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Preço	  de	  ajuste	  diário	  
•  É	  o	  preço	  de	  cada	  ação,	  	  

no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações,	  
que	  será	  u7lizado	  para	  efeito	  
de	  cálculo	  do	  valor	  do	  ajuste	  
diário.	  

•  O	  preço	  de	  ajuste	  diário	  	  
é	  calculado	  após	  	  
o	  encerramento	  das	  	  
negociações	  do	  dia,	  	  
para	  cada	  papel	  e	  	  
cada	  vencimento	  negociado	  
no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações.	  

•  Ele	  corresponde	  ao	  	  
preço	  médio	  do	  papel	  no	  
Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  	  
apurado	  no	  período	  de	  
negociações	  da	  tarde.	  

•  Caso	  a	  ação	  não	  tenha	  sido	  
transacionada	  no	  Mercado	  
Futuro	  de	  Ações	  no	  período	  da	  
tarde,	  mas	  houve	  negócios	  com	  
a	  mesma	  no	  período	  da	  manhã,	  
então	  o	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  
será	  o	  preço	  médio	  do	  dia	  	  
no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações.	  
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Encerramento	  antecipado	  de	  posições	  

•  Se	  o	  invesHdor	  é	  detentor	  de	  posição	  vendedora	  	  
de	  100.000	  ações	  X,	  que	  vence,	  por	  exemplo,	  	  
em	  dezembro,	  e	  deseja	  encerrar	  sua	  posição	  	  
no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  antes	  do	  dia	  de	  
vencimento,	  ele	  poderá	  comprar	  100.000	  ações	  X	  	  
no	  Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  com	  vencimento	  	  
para	  dezembro.	  	  

•  Dessa	  forma,	  ele	  estará	  anulando	  sua	  posição	  
original.	  
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Encerramento	  antecipado	  de	  posições	  

•  São	  aceitos	  
encerramentos	  totais	  	  
ou	  parciais	  da	  mesma	  
posição,	  destacando-‐se	  
que	  o	  encerramento	  
antecipado	  de	  posições	  
pode	  ser	  realizado	  a	  
qualquer	  momento,	  
desde	  a	  abertura	  da	  
posição	  até	  o	  dia	  de	  
vencimento	  do	  contrato.	  

•  A	  liquidação	  do	  
encerramento	  antecipado	  de	  
posições	  é	  exclusivamente	  
financeira,	  com	  	  
o	  preço	  de	  liquidação	  
correspondendo	  	  
à	  diferença	  entre	  	  

1.  o	  preço	  do	  negócio	  de	  
encerramento	  e	  	  

2.  o	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  ú7l	  
imediatamente	  anterior.	  
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Exemplo	  de	  encerramento	  	  
antecipado	  de	  posições	  

•  InvesHdor	  detentor	  de	  posição	  
de	  compra	  futura	  de	  500.000	  
ações	  A,	  com	  vencimento	  em	  
outubro,	  deseja	  se	  desfazer	  de	  
parte	  de	  sua	  posição.	  

•  Ele	  vai	  à	  Sociedade	  Corretora	  
por	  meio	  da	  qual	  opera	  	  
e	  dá	  a	  ordem	  para	  vender	  no	  
Mercado	  Futuro	  de	  Ações	  
300.000	  ações	  A	  com	  
vencimento	  em	  outubro.	  

•  A	  operação	  é	  realizada	  ao	  
preço	  de	  R$	  105,00	  por	  ação.	  
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