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1 INTRODUÇÃO 

Antes do desenvolvimento dos mercados futuros, produtores agrícolas (soja, 

milho, trigo, etc.) enfrentavam graves problemas sazonais de preços, pois no período 

de safra de grãos existia uma grande oferta dos mesmos, fazendo com que os preços 

caíssem violentamente; da mesma forma que no período da entre safra existia uma 

falta de produtos, fazendo com que os preços subissem violentamente. 

Para evitar problemas com variações bruscas de preços motivadas por esses 

desequilíbrios entre oferta e demanda, os comerciantes e produtores começaram a 

contratar compras e vendas de grãos para entrega futura. Esses contratos para entrega 

futura foram evoluindo e sendo moldados para formar o que hoje é conhecido como 

contrato futuro. 

Um contrato futuro é um contrato padronizado, negociado em bolsa, para 

compra e venda de determinada mercadoria ou ativo financeiro a uma data especifica e 

a um preço pré-determinado. O contrato futuro dá ao detentor do contrato a obrigação 

de compra ou venda de certa quantidade de um bem, por um preço estabelecido para 

liquidação (pagamento ou recebimento) em data futura. 

Como mencionado, os contratos futuros tiveram sua origem com a negociação 

de produtos agropecuários, mas com o passar dos anos os ativos financeiros foram 

incorporados às negociações realizadas nas Bolsas de Futuros atualmente. 

O primeiro contrato futuro financeiro lançado por uma bolsa e seguindo 

normas padronizadas, foi o contrato futuro de moedas lançado em 16 de maio de 1972 

pelo Mercado Monetário Internacional (IMM-International Monetary Market), que 

hoje é uma divisão da CME (Chicago Mercantil Exchange), a maior bolsa de futuros 

do mundo. Esse contrato futuro de moedas foi estabelecido menos de um ano após o 

fim do Acordo de Bretton Woods que acabou com o padrão ouro de conversibilidade 

do dólar. Os contratos surgiram porque os comerciantes de grãos que não tinham 

acesso ao mercado de câmbio interbancário acreditavam que com o fim da paridade 
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dólar-ouro o mercado de moedas sofreria significativas mudanças, e para isso 

demandaram instrumentos que pudessem fornecer proteção contra essa esperada 

variação da taxa de câmbio. 

Assim como nos EUA, os contratos futuros no Brasil surgiram como uma 

evolução da negociação de produtos agropecuários. 

No Brasil a experiência com mercados futuros se iniciou em 1983 com a 

criação da Bolsa de Mercadorias e Futuros, mas somente após sofrer dois ataques 

especulativos em sua moeda, um na Crise da Ásia em 1997 e outro com a Moratória 

Russa em 1998, que o mercado de futuros realmente se popularizou, pois estes ataques 

especulativos forçaram o abandono brasileiro do regime de bandas cambiais e abriu 

caminho para que a partir de 1999 fosse adotado o regime de câmbio flutuante. 

Com a alteração do regime cambial de fixo para flutuante os agentes 

econômicos que participavam e ainda participam do comércio internacional 

começaram a sofrer perdas financeiras significativas devido a variações não esperadas 

da taxa de câmbio. Variações estas que afetavam os resultados financeiros de negócios 

realizados entre os mais diversos países e determinavam entre o lucro ou o prejuízo na 

realização de negócios. 

Nesse contexto a BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros ganha destaque, 

pois mesmo oferecendo um contrato de dólar futuro desde dezembro de 1988, o 

número de negócios realizados com esse contrato só aumenta significativamente após 

esse período turbulento reforçado justamente pela demanda de empresas comerciais 

por um mecanismo que garantisse essa proteção. 

Assim a BM&F ganha importância no Brasil, como sendo um canal 

centralizador para quem busca formas de proteção contra variações adversas de preço 

dos mais diversos produtos, que vão desde contratos agropecuários como boi, soja, 

milho, café, a contratos financeiros como taxa de câmbio, taxa de juros e índice 

Ibovespa. 

Mas para que esses contratos futuros realmente possam servir como 

instrumento de proteção e tenham a maior eficiência possível na eliminação dos riscos 
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de variações da taxa de câmbio, é importante que a movimentação dos preços futuros 

seja muito parecida com a movimentação observada nos preços do mercado a vista dos 

ativos a serem protegidos/garantidos. Ou seja, o comportamento do preço do dólar 

futuro necessita ter o maior grau de correlação positiva possível com o preço do dólar 

no mercado a vista para que o contrato futuro possa cumprir com o seu objetivo 

proposto de proteção. A correlação vai determinar como a mudança no valor do preço 

do dólar futuro vai cancelar as mudanças adversas da alteração de preço do dólar a 

vista. 

Dentro desse contexto pergunta-se: Como funciona o contrato de dólar futuro 

negociado na BM&F? O preço desse contrato tem algum grau de correlação com o 

preço originado no mercado do dólar à vista? O contrato pode ser utilizado como 

ferramenta para eliminar o risco de variação cambial? 

Essa monografia visa responder essas questões, mas para isso será feita uma 

análise de regressão entre as séries de preços do dólar comercial a vista e do dólar 

futuro negociado na BM&F para podermos determinar o nível de correlação existente 

entre essas duas series, o período que servirá de parâmetro de análise vai de janeiro de 

2005 a maio de 2007. 

A regressão será feita com o auxilio do programa computacional Excel, com 

isso será obtido um resultado para regressão estimada. Como resultado da regressão se 

obtém os parâmetros p0 e Pi da equação de regressão estimada e um parâmetro 

estatístico que se chama R-Quadrado, que em percentual representa a eficiência do 

contrato como mecanismo de proteção para aquele particular preço à vista. 
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2 R E F E R E N C I A L TEÓRICO 

2.1 MERCADOS EFICIENTES 

Um mercado financeiro eficiente pressupõe que o preço das ações seja formado 

com base no conjunto de informações disponíveis. 

Segundo ROSS, WESTERFIELD & JORDAN (2000, p. 279), o conceito de 

eficiência de mercado é muito rico, e muito tem sido escrito a seu respeito. Um 

questão que tem sido muito comentada seria o fato de que os preços se ajustam rápida 

e corretamente a medida que novas informações estão chegando ao mercado, Se isto 

ocorre, diz-se que o mercado é eficiente e em um mercado eficiente, os preços 

correntes de mercado refletem integralmente as informações disponíveis 

BREALEY & MYERS (1992, p. 73) conceituam mercado financeiro 

considerado eficiente aqueles em que os participantes formam expectativas com 

relação aos preços, com base em toda a informação disponível sobre os eventos que 

possam influenciar os preços dos ativos negociados no mercado. O preço, portanto não 

é meramente um parâmetro de equilíbrio de oferta e demanda. Mais do que isto, ele é 

também um indicador da avaliação que o mercado faz do produto em questão e deve 

refletir todas as informações disponíveis sobre um mercado em determinado momento. 

2.2 EFETIVIDADE DO HEDGE 

Para que um contrato seja útil e tenha a maior eficiência possível como um 

mecanismo de proteção contra variação do preço de um bem, é necessário que a 

movimentação observada no preço futuro desse bem/ativo seja a mais próxima ou 

parecida possível com a movimentação observada no preço a vista desse mesmo 
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bem/ativo; resumindo, é necessário que o preço futuro e o preço a vista tenha a maior 

correlação possível. 

A companhia SPARKS, NOGUEIRA e MARTINS & AGUIAR utilizaram a a 

análise de correlação através da regressão simples como uma forma de avaliar a 

efetividade de um contrato futuro como instrumento de hedge. De acordo com esse 

método a efetividade de um hedge será máxima quando as mudanças dos preços a 

vista e futuro forem perfeitamente correlacionadas, diminuindo à medida que a 

correlação entre as mudanças dos preços a vista e futuro diminuem. 

Dessa forma, quanto maior a correspondência entre o preço do produto 

comercializado no mercado a vista e o preço do produto especificado nos contratos 

futuros, maior será a correlação entre as mudanças nos preços à vista e futuro, e maior 

tenderá a ser a efetividade de hedge. 

Portanto, é a exigência de que a variação do preço futuro seja a mais parecida 

possível com a variação do preço originado no mercado a vista que forma o principal 

pré-requisito para que um contrato seja utilizado para fins de proteção (hedge). 

A Bolsa de Grãos de Minneapolis antes de lançar um contrato futuro de soja, 

contratou a Companhia SPARKS (2001, p.05) para elaborar um estudo e verificar 

através do coeficiente de correlação qual era a eficiência daquele contrato que 

buscavam lançar como instrumento de proteção de preço (hedge). 

NOGUEIRA (2002, p.57) também estimou a efetividade do Hedge para o 

mercado de Café Arábica da BM&F por meio do cálculo da correlação entre os preços 

a vista e futuro do café. 

MARTINS & AGUIAR (2006, p.83) buscando examinar sob a ótica do 

produtor brasileiro a efetividade da proteção oferecida pelo hedge realizado com os 

contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Chicago, elaboraram uma análise de 

regressão com séries temporais de preços da soja a vista no mercado interno e dos 

preços de fechamento dos contratos futuros de soja em grão, na Chicago Board of 

Trade. 
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Todos convergem para a mesma conclusão de que se o preço futuro é 

perfeitamente correlato com o preço do bem originado no mercado a vista, então é 

possível ao hedger eliminar o risco de variação de preço assumindo uma posição em 

futuros oposta ao compromisso assumido no mercado a vista. 

Desta forma o conceito de eficiência de hedge esta relacionada com a 

capacidade do contrato futuro em diminuir o risco de variação de preço de um 

compromisso assumido no mercado a vista. 

2.2.1 Correlação e Regressão Simples 

STOCK & WATSON (2004, p.104) afirma que a correlação é a medida 

padronizada de relação entre duas variáveis, sendo que ela nunca pode ser maior do 

que um (+1) e nunca menor que menos um (-1); uma correlação próxima a zero indica 

que as duas variáveis analisadas não estão relacionadas entre si. 

Uma correlação positiva indica que as duas variáveis têm uma movimentação 

conjunta, e essa relação é mais forte quando for mais próxima de 1, já uma correlação 

negativa indica que as duas variáveis movem-se em direções opostas, ou seja, quando 

uma aumenta de valor a outra diminui de valor e a relação também fica mais forte 

quanto mais próxima de menos 1 a correlação for. 

Duas variáveis que estão perfeitamente correlacionadas positivamente 

movem-se essencialmente na mesma direção e em perfeita proporção, enquanto dois 

conjuntos que estão perfeitamente correlatos negativamente movem-se em perfeita 

proporção, mas em direções opostas. 

Uma regressão simples é uma extensão do conceito de correlação. Conforme 

SALVATORE (1982, p. 129) a análise de regressão simples é usada para testar 

hipóteses sobre a relação entre uma variável dependente, Y, e uma variável 

independente ou explicativa, X, e suas predições. 
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STOCK & WATSON (2004, p. l 13) afirma que a análise de regressão tenta 

explicar a variação que ocorre na variável dependente em função da variação que 

ocorre em uma outra variável chamada de variável independente ou explicativa. 

De acordo com a tradição estatística, Y refere-se a variável dependente, e X 

refere-se a variável explicativa ou independente, dessa forma a relação matemática 

existente entre as variáveis pode ser expressa da seguinte forma: 

Y = p 0 + P,X 

Com os valores referentes à Y e X se plota um gráfico de disperssão 

colocando os valores uns contra os outros. No eixo vertical do gráfico colocam-se os 

valores de Y e no eixo horizontal colocam-se os valores de X. 

HILL et al. (2003, p.61) afirma que para verificar como se dá a relação entre 

as variáveis dependente Y e da variável explicativa X é necessário estimar os 

parâmetros p0e pi da equação. Para isso se utiliza o Principio dos Mínimos Quadrados, 

o qual afirma que para ajustar uma reta aos valores dos dados, devemos procurar a reta 

que apresente a menor soma possível dos quadrados das distancias verticais de cada 

ponto em relação à reta. 

O Método de Mínimos Quadrados Simples (MMQ), como cita SALVATORE 

(1982, pg.130), é uma técnica de ajustamento da "melhor" linha reta para as 

observações amostrais de XY que envolve a minimização da soma dos quadrados dos 

desvios verticais dos pontos em relação à reta, assim se obtém os coeficientes p 0 e Pi 

da reta de regressão estimada. Como se pode visualizar no gráfico 1 a linha da 

regressão, linha colorida, é a linha que minimiza a soma dos quadrados dos desvios. 
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GRÁFICO 1 - EXEMPLO DE GRAFICO DE DISPERSÃO 

Grafico de Espalhamento X.Y 

2.5000 t 

2.3400 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2.3400 23600 23800 24000 24200 24400 2.4600 24800 2.5000 25200 25400 

BxoX 

FONTE: Elaborado pelo autor 
NOTA: Gráfico elaborado com dados do trabalho. 

Mas como dificilmente se consegue obter uma relação perfeita entre as duas 

variáveis, ou seja, como é improvável que todos os pontos caiam exatamente sobre 

uma mesma linha e assim formem uma relação linear exata, HILL et al. (2003, p. 64) 

afirma que é necessária que a relação seja modificada para incluir uma perturbação 

aleatória, erro ou termo estocástico, \i. O termo erro incorpora todos os outros fatores 

além de X que determinam o valor da variável dependente Y. Desta forma, a expressão 

modificada que inclui o termo erro e se chama de Modelo Estatístico pode ser descrita 

da como segue: 

Supõe-se que o termo erro seja normalmente distribuído, com média ou valor 

esperado igual à zero, variância constante, não correlacionado ou não relacionado com 

o termo erro. 
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Quando o ajustamento da melhor linha é feito pelo Método dos Mínimos 

Quadrados, dois parâmetros emergem: p0 que corta o eixo Y e é chamada de interseção 

da regressão e o outro é o p\, que é a inclinação da linha de regressão. 

A intersecção da regressão ou /?0 pode ser lida de varias maneiras. Segundo 

STOCK & WATSON (2004, p. 65), das duas interpretações, uma é de que fi0 é o ponto 

onde a reta de regressão cruza o eixo Y, outra é de que o /?0 é o valor que Y terá quando 

X for zero. HILL et al. (2003, p. 62) da outra interpretação mais direta baseada em 

como /?o é calculado; ele define p0 como sendo a diferença entre o valor médio de Y e 

o valor ajustado da inclinação de X. Matematicamente é representado da seguinte 

forma: 

O /?/ ou a inclinação da regressão mede a direção e a magnitude da relação 

existente entre as duas variáveis. Quando as duas variáveis estão correlacionadas 

positivamente, a inclinação também será positiva, enquanto quando as variáveis estão 

correlacionadas negativamente, a inclinação será negativa. STOCK & WATSON 

(2004, p.65) define a magnitude da inclinação da regressão ou /?/ como sendo o 

acréscimo que X terá para cada acréscimo unitário de Y, ou seja, quando Y variar em 

uma unidade, o quanto X vai variar; ou de uma forma mais prática, o quanto o dólar 

futuro vai variar quando o dólar a vista variar em uma unidade. 

A definição de /?/ como sendo a variação em Y associada a uma variação 

unitária em Xé expresso matematicamente da seguinte forma: 

P»=Y-pxX 
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Coeficiente de Correlação (r) é um parâmetro estatístico que mede o grau e 

direção da correlação existente entre duas variáveis de escala métrica, ou seja, mede a 

força da associação linear entre J e Y. 

Conforme SALVATORE (1982, p. 132), o Coeficiente de Correlação é 

normalmente representado pela letra "r" e varia de -1 para correlação linear negativa 

perfeita, a +1 para correlação linear positiva perfeita. Quanto maior seu valor absoluto, 

melhor é a associação linear entre os valores. O Coeficiente de Correlação (r) é obtido 

com a aplicação da seguinte formula: 

Já o R2, ou Coeficiente de Determinação, é um parâmetro estatístico que vai 

de zero a mais um e mede a proporção da variabilidade de X que é explicada pela 

variabilidade de Y. STOCK & WATSON (2004, p.84) define o Coeficiente de 

Determinação (R2) de Y sobre um único regressor X como sendo o quadrado do 

Coeficiente de Correlação de Y e X. Dessa forma, pode-se expressar R2 

matematicamente como: 

T 

r -

R2 =r.r 

2.3 LEI DA OFERTA E DEMANDA E EQUILÍBRIO DE MERCADO 

O principio da Lei de Oferta e Demanda afirma que o preço de equilíbrio de 

um bem é determinado pela intersecção entre as curvas de oferta e demanda. 
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MONTORO FILHO (1998, p. l 14) define oferta como sendo a quantidade de 

um bem ou serviço que os produtores desejam vender por unidade de tempo. Admite-

se que a oferta ou curva de oferta de um bem é positivamente inclinada num plano 

cartesiano, com quantidade ofertada no eixo y e preço no eixo x; admite-se que a curva 

é positivamente inclinada porque quanto maior for o preço de um bem, mais 

interessante se torna produzi-lo e, portanto, maior é a sua quantidade ofertada. 

Para SANDRONI (2002, p.l47) curva de oferta é a relação existente entre o 

preço de mercado de um produto e a quantidade desse mesmo bem que os produtores 

se dispõem a destinar aos consumidores. 

Já a Curva de Demanda ou procura, é definida por MONTORO FILHO 

(1998, p.l09) como sendo a quantidade de um determinado bem ou serviço que um 

consumidor deseja adquirir em certo período de tempo. A curva de demanda é 

negativamente inclinada porque os agentes irão demandar uma quantidade maior de 

produtos para cada nível mais baixo de preço cobrado. 

SANDRONI (2002, p.147) define curva de demanda como sendo a relação 

existente entre o preço de mercado de um produto e a quantidade desse mesmo bem 

que os consumidores desejam adquirir. 

O equilíbrio de mercado é o ponto onde a curva de oferta e a curva de 

demanda se encontram, é nesse ponto que será determinado o preço e a quantidade de 

equilíbrio para aquele momento. 

O gráfico 2 ilustra essa situação onde se tem a curva de oferta na cor vermelha 

e a curva de demanda na cor azul; o ponto onde as duas curvas se encontram é 

conceitualmente chamado de ponto de equilíbrio. Nesse ponto a quantidade que os 

consumidores desejam adquirir é exatamente igual à quantidade que os produtores 

desejam vender; ou seja, é o ponto onde existe uma coincidência de desejos para 

aquele dado momento. É importante salientar que o preço de equilíbrio se altera a 

medida que novas informações vão chegando ao mercado, pois estas informações 

podem modificar as expectativas dos agentes e desta forma deslocam as curvas de 

oferta e/ou demanda promovendo uma modificação no preço de equilíbrio. 
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GRAFICO 2 - CURVA DE OFERTA, DEMANDA E EQUILÍBRIO DE MERCADO 

Preço 

P' 

C u r v a d e 
d e m a n d a 

[ P o n t o d e 
equilíbrio 

Preço 

P' 

C u r v a d e 
o f e r t a 

[ P o n t o d e 
equilíbrio 

Q' Q u a n t i d a d e 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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3 REVISÃO DA L I T E R A T U R A E DAS INFORMAÇÕES 

R E L A C I O N A D A S 

3.1 MERCADO FUTURO 

3.1.1 Origem 

Segundo HULL (1998, p.2), a origem da negociação futura de mercadorias 

remonta da idade média e eles foram originalmente desenvolvidos para atender as 

necessidades de produtores e comerciantes. Relatos sobre as feiras medievais da 

Europa do século XI I , descrevem que o conceito de contratos futuros de compra e 

venda de mercadorias já era comum entre os comerciantes daquela época 

principalmente na Franca e Alemanha. 

O FII (2002, p.l3) descreve também sobre a famosa bolha especulativa 

ocorrida no mercado de tulipas da Holanda durante os anos de 1634 e 1637 e mostram 

que tal movimento especulativo envolvia negociações futuras de bulbos da planta. 

HULL (1998, p.2) afirma também que no Japão do século XVII existiam 

mercados futuros para compra e venda de arroz organizado em moldes muito 

parecidos com os atuais. 

Apesar da longevidade da negociação futura de mercadorias, o surgimento 

dos modernos mercados futuros está relacionado com o desenvolvimento e 

crescimento do comércio de grãos na cidade de Chicago. 

Como cidade central para o processo de distribuição da produção agrícola 

americana, os comerciantes de Chicago enfrentavam uma série de problemas com 

relação aos riscos de armazenamento e financiamento do estoque de grãos que tinham 

em mãos. O risco de perda da produção era muito grande e pode-se imaginar as 

dificuldades envolvidas no processo de comercialização de uma safra agrícola numa 
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época que os sistemas de transporte e armazenamento eram extremamente precários. À 

medida que a produção crescia e o volume negociado aumentava, tais riscos também 

aumentavam e as dificuldades de financiamento da produção junto ao sistema 

financeiro cresciam também na mesma magnitude. 

Impulsionada por essas necessidades começou a surgir uma serie de 

inovações financeiras que visavam reduzir os riscos assumidos no processo de 

comercialização da produção. Um dos primeiros mecanismos que os comerciantes 

utilizaram para reduzir o risco de possíveis perdas eram os chamados contratos to 

arrive'. O objetivo básico desses contratos era evitar perdas decorrentes de oscilações 

desfavoráveis de preço no período de embarque e recebimentos da produção. Dessa 

forma, se caracterizavam por serem de prazos relativamente curtos. Portanto, aqueles 

que desejassem armazenar estoques no intuito de aproveitar de flutuações sazonais nos 

preços das mercadorias provocadas pelo efeito safra/entre safra estariam assumindo 

enormes riscos no processo, riscos estes que não eram cobertos por contratos do tipo 

acima, exatamente por esses contratos serem de prazo de vencimento relativamente 

curto. 

HULL (1998, p.2) cita que como conseqüência natural desse ambiente, os 

comerciantes começaram a exigir uma compensação financeira ou também chamada 

de prêmio de risco para carregar os estoques dos produtores durante o ciclo produtivo. 

A exigência de tal compensação financeira não eliminava as dificuldades enfrentadas 

pelos produtores na obtenção de financiamento junto aos bancos, e também reduzia as 

margens de lucro dos comerciantes. A necessidade de proteção conta eventuais quedas 

nos preços por períodos mais longos que aqueles cobertos pelos contratos to arrive era 

nítida. A partir daí desenvolveu-se então a prática de firmar contratos junto a firmas 

especializadas, cujos contratos eram firmados para entrega futura da mercadoria com 

qualidade e preços pré-estabelecidos. O objetivo da realização desses contratos era a 

eliminação da incerteza sobre o preço que iria vigorar no futuro; dessa forma se 

originou o que hoje é conhecido como contrato a termo. 

1 Método de comercialização onde o preço da mercadoria é fixado entre o período de embarque e recebimento da 
produção. 
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Porém a falta de uma padronização bem definida para os contratos a termo 

fazia com que apenas aqueles agentes que eram interessados na compra e/ou na venda 

de uma determinada mercadoria assumissem posições no mercado. O resultado disto é 

que cada contrato era feito no formato que melhor atendia os interesses daqueles que o 

realizavam com preço, qualidade do produto, e principalmente volume comercializado, 

variando de contrato para contrato. Essa característica dificultava o processo de 

transferência de riscos para pessoas que não estavam diretamente ligadas ao processo 

produtivo ou de comercialização da mercadoria, mas que gostariam de assumir tais 

riscos. 

Resumindo, a falta de padronização gerava baixa liquidez para os contratos a 

termo, afastando a presença de especuladores. O resultado disto era o surgimento de 

certos entraves para o desenvolvimento do comércio dessas mercadorias. 

HULL (1998, p.2) afirma que a padronização de certas variáveis dos contratos 

como qualidade do produto, tamanho/volume negociado, local e data de entrega, etc. 

surgiu da necessidade de atrair o especulador a assumir os riscos nestes mercados. 

Com o tempo, os contratos a termo foram assumindo um formato específico 

determinado pelo padrão de comercialização do produto. Como conseqüência deste 

processo surge um novo tipo de contrato conhecido por contrato futuro, cuja 

padronização era muito mais exigente que nos contratos a termo. 

Se por um lado, este fato aumentou a liquidez do mercado, facilitando o 

processo de transferência de risco, por outro introduziu um novo problema: a 

necessidade de garantia de liquidação das operações. Com um mercado secundário 

mais ativo, os contratos trocavam de mãos de uma maneira muito mais veloz que 

anteriormente e como conseqüência natural desse aumento de velocidade de circulação 

a impessoalidade nos contratos aumentou. Aqueles que tinham posições compradas em 

um determinado contrato não sabiam nada da parte vendida, dessa forma o risco de 

crédito embutido nesta situação era grande, induzindo muita gente a ficar de fora do 

mercado. 
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Na tentativa de melhorar e dar garantia aos seus negócios, os comerciantes de 

Chicago, passaram a organizar-se em câmaras de comércio, que tinham por objetivo 

garantir o cumprimento integral dos contratos no que se referia não só às suas 

especificações, mas também à sua liquidação financeira final. O respaldo dos grandes 

comerciantes da cidade garantia eventuais riscos de não cumprimento do contrato por 

uma das partes. Esta é a origem da Chicago Board of Trade - CBOT, reconhecida 

como a primeira bolsa de futuros organizada a entrar em operação e que, ainda hoje, 

negocia o maior volume de contratos futuros em todo o mundo. 

3.1.2 Mercado Futuro no Brasil 

HULL (1998, p.2) afirma que a experiência com os Mercados Futuros no 

Brasil se deu a partir de 1917 com a fundação da Bolsa de Mercadorias de São Paulo; 

criada por empresários paulistas ligados á exportação, comércio e à agricultura a Bolsa 

objetivava primeiramente o incentivo a produção, comercialização e classificação de 

produtos agrícolas, tendo como principal atividade as operações com futuros de 

algodão. Até a década de 80, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo negociava apenas 

contratos de commodities agropecuárias, mas no início da década de 80 implementou 

o contrato futuro de ouro que é negociado ate hoje. 

Com investimentos realizados pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 

1983, é criada a Bolsa Brasileira de Futuros - BBF; mas o surgimento de uma bolsa 

que negociasse contratos futuros nos moldes internacionais, e que fossem inseridos 

dentro da realidade brasileira só veio a acontecer em 1985 com a criação da Bolsa 

Mercantil e de Futuros - BM&F que oferecia produtos financeiros diversos. 

Em 9 de maio de 1991 buscando unir tradição com dinamismo, a Bolsa 

Mercantil e de Futuros e a Bolsa de Mercadorias de São Paulo se fundem para formar 

a partir daí a Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F. Em 30 de junho de 1997 

ocorre nova fusão, agora da BM&F com a Bolsa Brasileira de Futuros (BBF), que 

objetivava fortalecer o mercado nacional de commodities e que consolida a BM&F 
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como o maior centro de negociação com contratos futuros da América Latina, e entre 

as IO2 maiores Bolsas do Mundo. 

3.1.3 Formação de Preço 

Primeiramente é importante salientar que a origem da negociação a futuro foi 

com produtos agrícolas, somente com o passar dos anos os ativos financeiros foram 

incorporadas às negociações realizadas atualmente. 

Conforme ASSAF NETO (2001, p.335), os preços futuros diferem daqueles 

praticados no preço à vista, pela presença de custos de carregar uma determinada 

posição física até a data de vencimento do contrato. 

Os preços são formados pelo processo competitivo entre compradores e 

vendedores nas rodas de negociação da bolsa ou em sistemas eletrônicos. Tais preços 

revelam as expectativas do mercado quanto ao valor de uma mercadoria ou de um 

ativo no futuro. Em função da alta oscilação do mercado, os preços podem variar 

bastante de um dia para o outro ou até mesmo durante o dia. Para entender o processo 

de formação de preço será detalhada a relação entre preço à vista e futuro, e ela pode 

ser explicada da seguinte forma: 

PF = PV.(\ + i)n + CC + E 

Onde: 

PF = Preço Futuro 

PV = Preço a Vista 

i = Taxa de Juro Diário 

n = número de dias a decorrer até o vencimento. 

CC = Custo de carregamento (Frete, estocagem, etc). 

E = Componente Erro. 
2 De acordo com FII - Futures Industry Institute. 
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Segundo HULL(1996, p.77), o custo de carregamento é a relação entre o 

preço futuro e o preço a vista, onde mede-se o custo de armazenagem mais o juro pago 

para financiar o ativo menos o rendimento obtido para o mesmo. 

O custo de carregamento, ou teoricamente chamado de Base, evolui porque 

apesar do preço futuro e o preço a vista terem valores diferentes, eles movem-se na 

mesma direção. A base ou custo de carregamento tende a zero à medida que a data de 

vencimento do contrato se aproxima, pois o custo de manter a posse dessa mercadoria 

vai diminuindo até chegar a nulo que coincide com a data de vencimento do contrato. 

Portanto o preço do contrato futuro converge para o preço do mercado a vista, porque 

na data de vencimento o contrato futuro deve ser liquidado com as mesmas 

características do produto no mercado a vista. 

3.1.4 Convergência do Preço Futuro para o Preço à Vista 

Apesar da entrega ou liquidação física ser realizada em apenas 2%3 de todos 

os contratos futuros negociados em bolsa, é a possibilidade de se fazer a entrega final 

que atrela o preço futuro ao preço a vista. 

Conforme HULL (1991, p.24) quando se aproxima do dia de vencimento de 

um contrato futuro, o preço futuro converge para o preço à vista do objeto de 

negociação. Quando chega a data de vencimento do contrato futuro, o seu preço 

normalmente iguala-se ou permanece bem próximo dele. 

Como cita o Manual de Cambio da BM&F (2006, p.l7), isso ocorre porque se 

o preço futuro estiver acima do preço à vista durante o período de vencimento do 

contrato, aumenta claramente as oportunidades de arbitragem para que os agentes 

atuantes no mercado vendam o contrato futuro, compre o ativo objeto no mercado à 

vista e façam a entrega do produto, auferindo o lucro que é o valor da diferença entre 

preço à vista e o preço futuro. Da mesma forma que se o preço futuro estiver abaixo do 

preço à vista durante o período de vencimento, as empresas interessadas em adquirir o 
3 De acordo com a Bolsa de Mercadorias e Futuros. 
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ativo objeto acharão economicamente atrativo comprar o contrato futuro, e então 

aguardar a entrega. Ao fazerem isso o preço futuro tende a subir igualando ou 

mantendo muito próximo ao valor do preço a vista do objeto. 

A seguir, tem se o gráfico que ilustra a situação de convergência de preços; no 

gráfico (a) observa-se a situação comum nos mercado futuros onde a oferta atual do 

produto é maior que a expectativa de oferta futura, por isso o preço futuro tende a ficar 

acima do preço à vista sendo que na data de vencimento do contrato ambos os preços 

se igualam; no gráfico (b) tem-se a situação onde o preço futuro esta abaixo do preço à 

vista. Observa-se essa situação tipicamente nos mercados agrícolas, onde em períodos 

de entre safra a expectativa de oferta futura do produto é maior que a oferta atual. 

GRÁFICO 3 - EXEMPLO DE CONVERGÊNCIA ENTRE PREÇO FUTURO E 

PREÇO À VISTA 

Preço 
V e n c i m e n t o 
do contrato 

futuro 
Preço 

V e n c i m e n t o 
do contrato 

futuro 

avista futuro 

Tempo Tempo 

(a) (b) 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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3.2 PARTICIPANTES DO MERCADO 

É importante entender que a existência e a atuação dos três participantes do 

mercado são imprescindíveis para o sucesso do mercado futuro. As funções de uns 

complementam as de outros em uma relação ativa e permanente; somente isso garante 

um mercado futuro representativo e líquido. 

3.2.1 Hedger 

É o participante que atua com objetivo único de proteger-se contra variações 

adversas de preços importantes à manutenção da empresa no negócio. Fazendeiros, 

processadores, importadores e exportadores, todos podem ser considerados hedgers. A 

principal preocupação do hedger ou de quem pratica o hedge não é obter lucro em 

mercados futuros, mas garantir o preço de compra ou de venda de determinada 

mercadoria em data futura e assim eliminar o risco de variações preço. 

Conforme BM&F (2006, p.34) os detentores de posições compradas nos 

mercados futuros estão tentando garantir o preço de compra mais baixo possível, assim 

como o detentor de uma posição vendida nos mercados futuros esta tentando garantir o 

preço de venda no nível mais alto possível. 

O hedger pode ser um produtor agrícola que participa do mercado futuro para 

travar o preço de venda da mercadoria e assim não correr o risco da queda acentuada 

de preço do seu produto, conseqüente evita a diminuição da rentabilidade do negócio; 

o hedger pode ser ainda um importador que tem compromissos assumidos (passivo) 

em dólar e compra contratos cambiais no mercado futuro porque teme uma alta 

acentuada da cotação dessa moeda na época em que precisar comprar dólares no 

mercado à vista. 
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3.2.2 Arbitrador 

Arbitrador é o participante que tem como meta o lucro, mas que não assume 

nenhum risco, pois sua atividade consiste em buscar distorções de preços entre 

mercados e tirar proveito dessa diferença ou da expectativa futura dessa diferença. O 

objetivo é aproveitar as discrepâncias no processo de formatação de preços dos 

diversos ativos e mercadorias e entre vencimentos. 

SANDRONI (2002, p.30) afirma que arbitragem é uma atividade do mercado 

financeiro e de commodities que consiste em comprar mercadorias, especialmente 

moeda estrangeira, em uma praça e vende-la em outra por preço maior. 

Arbitragem se dá quando um agente observando o preço de uma mercadoria 

em diferentes praças de negociação, enxerga chances de se obter lucro comprando 

simultaneamente a mercadoria na praça que está relativamente mais barata e vendendo 

esta mesma mercadoria na praça que estiver relativamente mais cara, obtendo com isso 

um lucro que é igual à diferença de preço entre as praças. O Arbitrador é 

completamente imune a riscos de variação de preço porque sabe exatamente por 

quanto irá comprar e vender. 

É importante notar que, à medida que os arbitradores compram no mercado A 

e vendem no B, aumentam a procura no mercado A por conseqüência aumentam o 

preço nesse mercado, da mesma forma que ao venderem aumentam a oferta no 

mercado B, causando consequentemente queda de preços. Em determinado momento, 

os dois preços tendem a equilibrar-se no preço intermediário entre os dois preços 

iniciais. Dessa forma, o arbitrador acaba agindo exatamente como um árbitro, por 

acabar com as distorções de preços entre mercados diferentes. 
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3.2.3 Especulador 

O especulador é um participante cujo propósito básico e único é obter lucro. 

Diferentemente dos hedgers, os especuladores não têm nenhuma negociação no 

mercado físico ou à vista que necessite de proteção. Sua atuação consiste na compra e 

na venda de contratos futuros apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra 

e o preço de venda, não tendo nenhum interesse no ativo objeto. 

SANDRONI (2002, p. 32) define a atuação do especulador como consistindo 

em comprar títulos ou commodities quando os preços estão baixos, ou em baixa, e 

vender esses mesmos títulos ou commodities quando os preços estão em alta ou 

alcançam um ponto máximo de elevação. 

O conceito de especulador tem recebido conotação muito depreciativa, talvez 

devido ao fato de o participante visar apenas o lucro. Todavia, a presença do 

especulador é fundamental no mercado futuro, pois é o único que toma riscos e assim 

viabiliza a outra ponta da operação do hedger, fornecendo liquidez ao mercado. 

Quando os hedgers entram no mercado futuro, não estão propriamente 

eliminando o risco de variações adversas de preços e, sim, transferindo esse risco a 

outro participante. Como já demonstrado, o arbitrador também não assume riscos. O 

único participante que assume risco é o especulador, que entra no mercado arriscando 

seu capital em busca de lucro. 

Dessa forma, o fato de os especuladores abrirem e encerrarem suas posições a 

todo o momento faz com que o volume negociado aumente, trazendo liquidez para o 

mercado. 

Como as posições assumidas pelos especuladores são muito arriscadas e eles 

não precisam do ativo-objeto, não costumam permanecer por muito tempo no mercado 

e dificilmente carregam suas posições ate a data de liquidação do contrato. A operação 

especulativa mais conhecida é o day-trade, que consiste na abertura e no encerramento 

da posição no mesmo dia. 
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3.3 FUNÇÃO ECONÔMICA DO MERCADO FUTURO 

3.3.1 Fonte de Informação 

Embora pouco reconhecido, um dos benefícios das negociações de contratos 

futuros, é a facilidade de disseminação de informações estatísticas sobre preços. 

Devido ao alto grau de competitividade existente nos mercados, os mercados futuros 

se tornaram uma importante ferramenta para determinação de preços baseado nas 

estimativas de oferta e demanda existente atualmente e para o futuro. 

Os preços futuros dependem de um fluxo contínuo de informações vindas do 

mundo todo e com isso requerem um alto grau de transparência; dessa forma as 

informações relevantes para o mercado podem ser acessadas por todos que atuam 

diretamente no mercado futuro. 

Uma bolsa de futuros organizada atua como centro de divulgação de 

estatísticas, boletins meteorológicos e outras informações vitais relacionadas às 

indústrias a que serve. Como resultado, isso torna mais fácil a todos avaliar seus riscos 

e planejar o futuro. 

3.3.2 Administração de Risco 

Como mencionado anteriormente, a principal preocupação de quem busca o 

Mercado Futuro é a proteção (hedge) e não a obtenção de lucro especulativo no 

mercado. 

Como citado no Explicativo de Câmbio da BM&F (2006, p. 17), o hedger ou 

agente que trabalha com o ativo objeto de negociação busca garantir o preço de 

compra e venda de determinada mercadoria em data futura e assim eliminar o risco de 

variações adversas de preço. O Hedge (proteção) eqüivale a ter uma posição em 



mercado futuro oposta à posição assumida no mercado à vista para assim minimizar o 

risco de perda financeira decorrente de alteração adversa de preços. 

A proteção (hedge) reduz a exposição ao risco de preço, transferindo-o para 

quem tenha um perfil de risco oposto ou para investidores que desejam aceitá-lo em 

troca de uma oportunidade de lucro. Ao mesmo tempo em que a proteção com futuros 

elimina o risco de oscilação nos preços, ele impede também a realização de lucros 

potencialmente maiores que possam vir de mudanças favoráveis no mercado. 

3.3.3 Alavancagem 

Diz-se que os derivativos têm grande poder de alavancagem, já que a 

negociação com contratos futuros exige menos capital do que a compra do ativo à 

vista. Portanto, ao adicionar contratos futuros nas estratégias de investimentos, pode-se 

aumentar a rentabilidade total a um custo mais barato, pois se necessita de menos 

recursos para obter a mesma quantidade de mercadoria que se obteria comprando 

diretamente no mercado à vista, dessa forma pode-se elevar a possibilidade de lucro a 

um custo mais baixo. 

SANDRONI (2002, p. 34) define alavancagem como sendo o termo usado no 

mercado financeiro para designar a obtenção de recursos para realizar determinadas 

operações. 

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO FUTURO DE DÓLAR DA BM&F 

Os contratos Futuros são exemplos de derivativos, e são assim chamados, 

porque são instrumentos financeiros cujos preços são derivados ou dependem do preço 

de outros ativos. 
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Um contrato futuro é um compromisso em fazer ou receber uma quantidade e 

qualidade específica de uma determinada mercadoria, num local e prazo pre

determinado. Todos os termos do contrato são pré-estabelecidos e padronizados, com 

exceção do preço que e determinado em pregão viva voz ou no sistema eletrônico de 

negociação da Bolsa de Mercadorias e Futuros. 

É importante ressaltar que o comprador ou o vendedor de contratos futuros 

não receberá a moeda negociada, ele apenas estará estabelecendo previamente a taxa 

cambial a qual estará sujeito no vencimento do contrato. 

Todos os contratos podem ser liquidados pelo sistema de compensação das 

posições compradas ou vendidas; ou ainda pela entrega física do produto objeto de 

negociação. O meio mais comum para liquidações dos contratos é através da 

liquidação por compensação, que é a situação onde liquida-se uma posição comprada 

vendendo esses contratos, assim como liquida-se uma posição vendida comprando 

essa mesma quantidade vendida de contratos. Já a liquidação física ocorre em menos 

de 2%4 de todos os contratos negociados. 

3.4.1 Abertura de Posições no Mercado Futuro 

Uma posição em derivativos pode ser definida como sendo o saldo 

líquido dos contratos negociados pelo mesmo contratante para a mesma data de 

vencimento, ou seja, o participante do mercado futuro abre uma posição quando 

assume uma posição comprada ou vendida em determinado vencimento que 

anteriormente não possuía. 

A Bolsa classifica um participante em vendido ou comprado de acordo com 

sua posição líquida em determinado vencimento. Se o número de contratos vendidos 

for maior que o numero de contratos comprados, a posição será vendida; sendo que 

uma posição será comprada quando o número de contratos comprados for maior que o 

4 De acordo com a Bolsa de Mercadorias e Futuros 
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numero de contratos vendidos. É importante frisar que a posição líquida é fixada para 

um único vencimento do mesmo contrato. 

O encerramento da posição em futuros ocorre por meio de uma operação de 

natureza inversa à original, ou seja, se o participante primeiramente comprou contratos 

futuros em um determinado vencimento, para zerar sua posição ele necessita vender a 

mesma quantidade comprada de contratos para o mesmo vencimento, desta forma, o 

participante transfere seus direitos e obrigações a outro participante. O quadro a seguir 

sintetiza os procedimentos de abertura e encerramento de posições: 

Abertura de Posição Fechamento de Posição 
r ~~ 

COMPRA u ^ VENDA 

VENDA u ^ COMPRA 

3.4.2 Margem de Garantia 

A Margem de Garantia é um valor financeiro exigido pela bolsa pra garantir 

os compromissos assumidos em caso de problemas com o pagamento de ajustes 

relativos ao pregão. A margem de garantia é um instrumento de salvaguarda 

financeira utilizado pelo mercado futuro. Trata-se de depósito, em dinheiro ou em 

ativos aceitos como garantia pela Bolsa, exigido de todos os clientes para cobrir o 

risco de suas posições, dentro de cenários preestabelecidos pelo Comitê de Risco da 

Bolsa. 

A margem de garantia é um valor fixo por contrato, devido no dia útil 

subseqüente à abertura de posições (D+l) , sendo distinta para compradores e 

vendedores. O valor exigido como margem de garantia é informado diariamente e 

pode ser alterado a qualquer momento e sem prévio aviso pela Bolsa. A margem de 

garantia é devolvida ao participante logo que a operação seja finalizada e ela é 

calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
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MG = n*VM 

n = número de contratos 

MG = margem de garantia; 

VM = valor da margem, por contrato (informada pela BM&F) 

2.4.3 Ajustes Diários 

Diariamente, os participantes do mercado negociam preços do dólar pra 

diversos vencimentos futuros. Os preços futuros são influenciados pelas expectativas 

de oferta e demanda das mercadorias e assim essas expectativas se alteram a cada nova 

informação, permitindo que o preço negociado em uma data presente para determinado 

vencimento no futuro possa variar pra cima ou para baixo do nível estabelecido 

anteriormente. 

Como citado no Manual de Cambio da BM&F (2006, p. 33), para diminuir ou 

eliminar o risco de não honrarem o contrato futuro motivado por uma grande diferença 

entre preço futuro negociado e preço à vista no vencimento do contrato, os mercados 

futuros desenvolveram um mecanismo, denominado de ajuste diário, em que os 

vendedores e compradores acertam diariamente a diferença entre o preço futuro 

anterior e atual, de acordo com elevações ou quedas no preço futuro da mercadoria. 

Na negociação de contratos para um mês futuro, se no pregão subseqüente, o 

preço do vencimento futuro negociado variar, vendedores e compradores deverão 

ajustar suas posições de acordo com a nova realidade, pagando ou recebendo um valor 

financeiro referente à variação do preço futuro. 

Portanto, vendedores recebem o valor do ajuste diário se o preço futuro for 

negociado abaixo do preço do dia anterior, pois o mercado espera que o preço da 

mercadoria física irá se desvalorizar; da mesma forma, os vendedores pagam ajuste 
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diário se o preço futuro subir além do preço do dia anterior, pois o preço da 

mercadoria física devera estar se valorizando. Simetricamente, compradores de 

contratos recebem ajuste se os preços futuros subirem acima do preço da posição do 

dia anterior, assim como pagam ajuste diário à medida que os preços caiam abaixo do 

preço da posição do dia anterior, já que a mercadoria física deverá valer menos no 

vencimento. 

Esse sistema de liquidação diária não só permite que os hedgers utilizem os 

mercados futuros, mas também que outros investidores com objetivos distintos, como 

especuladores e arbitradores, participem desse mercado por meio de uma grande 

variedade de estratégias operacionais. Outro aspecto importante é que com o 

mecanismo de ajuste diário, o risco de todo o sistema, bolsa e participantes do 

mercado, fique delimitado a um só dia de variação de preços. 

Portanto, para efeito de apuração do valor relativo ao ajuste diário das 

posições em aberto, estas são ajustadas ao final de cada pregão com base no preço de 

ajuste do dia, estabelecido conforme fórmulas abaixo e com movimentação financeira 

no dia útil subseqüente (D+l). A cada dia, o preço de ajuste para os dois primeiros 

vencimentos é estabelecido pela média ponderada dos negócios realizados nos últimos 

15 minutos de pregão, e isto é feito com intuito de evitar possíveis manipulações de 

preços e assim favorecer algum lado, seja ele comprado ou vendido. 

A fórmula para cálculo do ajuste das posições abertas no dia é a seguinte: 

AD, =(PA, -PO)* 450* n 

Já a fórmula para cálculo do ajuste das posições abertas em dias anteriores é a 

seguinte: 

AD, = (PA, - PA,_,)* 45* n 

Onde: 
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AD,= Valor do ajuste diário 

PA, = Preço de ajuste do dia 

PO = Preço da operação 

PA,.i= Preço de ajuste do dia anterior 

n = Números de contratos 

3.4.4 Custos Operacionais 

Toda a vez que se compra ou vende ativos nos mercados futuros se pagam 

algumas taxas que são conceitualmente chamadas de custos operacionais. Os custos 

operacionais que incidem nas operações com contratos do mercado futuro são as Taxas 

da BM&F e a Taxa de Corretagem. 

A Taxa de Corretagem é um valor cobrado pela Corretora que serve para 

cobrir os custos da Corretora com a intermediação do negócio. Já as Taxas da BM&F 

que é a soma da Taxa de Emolumentos, Taxa de Permanência e a Taxa de Registro são 

cobradas pela Bolsa e tem como propósito cobrir os custos da Bolsa com a 

intermediação do negócio. 

A Taxa de Corretagem ou também chamada de Taxa Operacional Básica 

(TOB) é negociada entre o cliente e a corretora, já as outras taxas cobradas não são 

negociáveis e incidem tanto na abertura quanto no encerramento de posições. 

A taxa de corretagem, ou TOB, é calculada pela seguinte formula: 

TC=VA*M*%*n 

Onde: 

VA: valor do ajuste do dia da operação. 

M: Multiplicador ou tamanho do contrato, na caso do dólar futuro 50. 
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% = conforme tipo de operação (normal ou day-trade). Para normal o 

percentual é de 0.20% e para day-trade é de 0.10%. 

n: número de contratos. 

As taxas da BM&F se dividem em: 

- Taxa de Permanência: Valor fixo cobrado por contrato (Para o contrato 

futuro de dólar, a Bolsa fixou o valor de R$0,011 por contrato). 

- Taxa de Registro: Valor cobrado pela Bolsa para cobrir os custos de registro 

da operação de compra e/ou de venda (Atualmente a Bolsa cobra 5% do valor da taxa 

de emolumentos como taxa de registro). 

- Taxa de Emolumentos: Valor cobrado e utilizado para cobrir diversos custos 

da Bolsa, é calculada da seguinte forma: 

TE = 1,15 * n 

Onde: 

n: numero de contratos. 

Para day-trade a taxa de emolumentos tem redução de 50%. 

3.5 EXEMPLO DE OPERAÇÃO DE PROTEÇÃO (HEDGE) 

Como mencionado anteriormente, o comprador ou o vendedor de contratos 

futuros não recebe fisicamente a moeda negociada, ele apenas estará estabelecendo 

previamente a taxa cambial a qual estará sujeito no vencimento do contrato. 

Considere um exportador que irá receber, em 30 dias, a quantia de 

US$250.000 referente à venda de uma mercadoria para o exterior. Ele acredita que até 

o recebimento do valor da venda da mercadoria a cotação do dólar norte americano vai 

baixar dos atuais níveis de preço. Com intuito de não ficar exposto a essa variação 
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cambial e dessa forma não correr o risco de sofrer perdas financeiras ocasionadas por 

essa variação, o exportador vende contratos de dólar futuro na BM&F. 

A operação ocorre da seguinte maneira: 

- Tamanho do contrato na BM&F: US$ 50.000; 

- Número de contratos necessários: 5 contratos (US$250.000 / US$ 50.000); 

- Taxa de câmbio de abertura de posição no mercado futuro: 

R$2.622/US$1000; 

- Taxa de câmbio de ajuste do dia que a operação foi realizada: 

R$2,621/Dólar; 

- Supõe-se que a taxa de câmbio do mercado à vista no dia do vencimento é 

igual a R$2,400/Dólar. 

TABELA 1 - FLUXO FINANCEIRO DOS VALORES DE AJUSTE DIÁRIO PARA 

VENDEDOR E COMPRADOR EM CONTRATO FUTURO DE DÓLAR 

Data VENDEDOR Cotação de COMPRADOR Data Ajuste Saldo Ajuste Ajuste Saldo 
D + 0 - - 2.621 - -
D + 1 7.000,00 7.000,00 2.593 (7.000,00) (7.000,00) 
D + 2 3.500,00 10.500,00 2.579 (3.500,00) (10.500,00) 
D + 3 (3.000,00) 7.500,00 2.591 3.000,00 (7.500,00) 
D + 4 (9.500,00) (2.000,00) 2.629 9.500,00 2.000,00 
D + 5 1.250,00 (750,00) 2.624 (1.250,00) 750,00 
D + 6 9.500,00 8.750,00 2.586 (9.500,00) (8.750,00) 
D + 7 3.000,00 11.750,00 2.574 (3.000,00) (11.750,00) 
D + 8 7.000,00 18.750,00 2.546 (7.000,00) (18.750,00) 
D + 9 4.500,00 23.250,00 2.528 (4.500,00) (23.250,00) 
D + 30 32.000,00 55.250,00 2.400 (32.000,00) (55.250,00) 

FONTE: Elaborado pelo autor 
NOTA: O saldo foi obtido somando os valores acumulados de ajuste. A cotação de ajuste é hipotética. 
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No vencimento do contrato (D + 30), o resultado líquido da operação foi de 

R$55.250,00. 

Neste caso, o exportador terá prejuízo na venda da sua mercadoria por não ter 

fixado a taxa de câmbio no momento que o negócio foi fechado, mas essa perda será 

compensada com ganhos na Bolsa, pois com a queda do preço do dólar no mercado à 

vista, o preço do dólar futuro acompanhou essa tendência e também caiu por conta da 

necessidade do preço futuro se igualar ao preço à vista na data de vencimento do 

contrato futuro. 

O resultado da operação é obtido da seguinte forma: 

-Resultado no Mercado Futuro 

(R$2.621/Dólar-R$2.400/Dólar) * US$50.000 * 5 = R$55.250,00 

-Resultado da Exportação 

(R$2.400/Dólar * US$250.000) = R$600.000,00 

-Resultado Geral: 

R$55.250,00 + R$600.000,00 = R$ 655.250,00 

-Taxa de Câmbio da Operação 

R$655.250,00/US$250.000,00 = R$2.621 

Assim, somando os ganhos obtidos no mercado futuro com o valor da venda da 

mercadoria no mercado à vista, o exportador teria recebido R$ 655.250,00 no total pela 

venda, a um câmbio de 2.621 (que é o mesmo valor do câmbio na data de fechamento da 

venda) atendendo dessa forma seus objetivos. 
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4 M E T O D O L O G I A 

Para que um contrato futuro seja eficiente na sua função de eliminar o risco de 

preço, é necessário que o preço desse contrato futuro tenha um alto grau de correlação 

com o preço do ativo objeto a ser protegido. A correlação descreve a tendência de duas 

variáveis ou séries de preços de se moverem concomitantemente. Esse movimento 

conjunto ou co-movimento entre preço do dólar futuro e preço do dólar à vista vai 

determinar como mudanças no valor da posição futura vão cancelar mudanças 

adversas na posição exposta no mercado à vista. 

Dessa forma, para analisar a eficiência do contrato de dólar futuro negociado 

na BM&F como instrumento de hedge é necessário que seja feita uma análise de 

regressão entre as séries de preço do dólar comercial à vista e a série de preços do 

dólar futuro com vencimento mais próximo. Se o dólar futuro for perfeitamente 

correlato com preço originado no mercado à vista então é possível o hedger eliminar 

todo o risco de variação cambial assumindo uma posição oposta ao compromisso 

assumido no mercado à vista. 

O período analisado se inicia em 1 de janeiro de 2005 e vai ate 30 de maio de 

2007, as séries são diárias e os dados foram recolhidos junto a BMF e o Banco Central 

do Brasil. Os dados da série dependente, ou do dólar à vista, são os valores da taxa 

media, ou ptax, do dia para venda informado pelo Banco Central do Brasil; e os dados 

da série do dólar futuro ou da variável explicativa, são os valores de ajuste do dia 

divulgados pela BM&F. Em ambas as séries os valores obtidos se referem a dias úteis 

onde tivemos negociação tanto do dólar futuro quanto do dólar à vista. 

Com os dados será executada uma análise de regressão simples. 

Primeiramente será realizada uma única regressão com as séries diárias para todo o 

período de analise que vai de janeiro de 2005 a maio de 2007; depois serão executadas 

novas regressões para as séries diárias, agora em períodos mensais para desta forma 

verificar a existência de eventuais distorções sazonais na efetividade do hedge. 
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Como resultado da regressão única, feita para todo o período, é produzida 

uma estimativa de parâmetros para ft0 e para /?/, assim como uma variável estatística 

conhecida como R2 que dirá em termos absolutos o quanto uma movimentação no 

dólar futuro prevê ou explica uma movimentação no dólar à vista. Expresso em 

percentual, o R2 representa a eficiência da proteção exercida com a utilização do 

contrato futuro de dólar da BM&F como instrumento de proteção cambial. 

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

4.1.1 Definição Operacional das Variáveis 

Como o objetivo da analise é verificar a existência ou não de correlação e em 

que grau se da à relação entre o dólar comercial e o dólar futuro negociado na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros, as variáveis são definidas da seguinte forma: 

Variável dependente: Dólar à Vista (DV) 

Variável explicativa: Dólar Futuro (DF) 

4.1.2 Definição do Relacionamento entre as Variáveis 

O relacionamento entre o dólar a vista e o dólar futuro ocorre da seguinte 

forma: 
Direção do relacionamento entre as variáveis 

DV = f(DF) 

Forma matemática 

DV = p0+frDF 
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Forma estatística 

DV = 0O + P\DF + ju 

4.1.3 Hipóteses Referentes aos Coeficientes 

Coeficientes Sinal Tamanho Nível de Signifícância 
00 > 0 n.d. 5% 

>0 n.d. 5% 

n.d. = não disponível 

4.1.4 Hipóteses Sobre as Variáveis 

Hipótese sobre a variável explicativa 

A variável explicativa está medida sem erro; as macro-variáveis que 

deram origem aos números-índices foram agregadas corretamente e não há problemas 

de especificação da relação funcional. 

Hipótese sobre o erro 

O erro (u.) é uma variável aleatória real, possui distribuição normal, possui 

média zero e variância constante [u.~N(0,ô2)] e possui valores independentes para 

diferentes observações. 
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4.2 ESTIMAÇÃO DO MODELO 

4.2.1 Definição Operacional das Variáveis 

Variável dependente: a série utilizada será diária e os valores são 

representados na forma de reais por dólares norte americanos. O período analisado 

será de janeiro de 2005 a maio a 2007. 

Variável explicativa: a série utilizada será diária e os valores são 

representados na forma de reais por dólares norte americanos. O período analisado 

será de janeiro de 2005 a maio a 2007. 

4.2.2 Analise Exploratória de Dados 

A variável dependente se relaciona positivamente com a variável explicativa, 

ou seja, quando a variável dependente aumenta de valor a variável explicativa também 

tem seu valor aumentado, da mesma forma que quando o valor da variável dependente 

diminui o valor da variável explicativa também diminui. 

4.2.3 Método de Estimação da Equação do Modelo 

O método estatístico que será utilizado na estimação da equação vai ser o 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários e o software que será utilizado para 

realizar o trabalho será o programa computacional Excel. 

36 



4.2.4 Resultado Padrão da Equação Estimada 

Y = 0,036+0.979 A" 
l (7,15) (437,40) 

,7 =598 R2 =0.9968 F= 191323 

4.3 AVALIAÇÃO DO MODELO 

4.3.1 Critério Teórico a Priori 

Coeficientes Sinal Tamanho 
Avaliação Coeficientes 

Esperado Encontrado Esperado Encontrado Avaliação 

Po >0 >0 >0 0.036 Satisfatório 
(5, > 0 >0 > 0 0.979 Satisfatório 

4.3.2 Critério Estatístico de Primeira Ordem 

Coeficientes tcalculado ttabelado Nível de significância Avaliação 
7,15 >1,64 5% Satisfatório 

3. 437.40 >1,64 5% Satisfatório 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS R E S U L T A D O S 

Para um agente econômico que esteja querendo reduzir seu risco de variação 

cambial, a efetividade do hedge com o contrato de dólar futuro da BM&F, pode ser 

avaliado de acordo com o coeficiente de determinação (R2) existente entre o dólar 

negociado no mercado à vista e o dólar futuro negociado na BM&F. 

Seguindo esse principio foram feitas duas regressões distintas para os mesmos 

dados. Primeiramente foi rodada uma regressão única para os dados diários pelo 

período de janeiro de 2005 a maio de 2007. Nessa etapa, a equação estimada obtida 

foi: 

Y = 0,036+ 0.979 X 
' (7,15) ( « 7 , 4 0 ) 

«=598 R2 =0.9968 F =191323 

Demonstrando que nas 598 observações a um nível de confiança de 95%, o 

contrato futuro negociado na BM&F se mostrou eficiente a uma taxa de 99%, ou seja, 

o coeficiente de determinação - R2 encontrado (0,99688) mostra que 99% da variação 

no dólar a vista em torno da sua média são explicados pela variação no dólar futuro. 

Na segunda etapa, foi realizada uma regressão distinta para cada mês da série 

analisada, a um nível de confiança de 95% obteve-se uma eficiência média ou R2 para 

o período de 0.9139. Como se pode observar no gráfico 4, existem alguns momentos 

em que a eficiência do hedge para esse contrato se altera e fica abaixo da média, 

momentos como em fevereiro e outubro de 2005, julho de 2006 e abril de 2007; onde a 

volatilidade do câmbio aumentou e dessa forma afetou negativamente a eficiência de 

hedge. 

Em fevereiro de 2005 tivemos uma modificação na regulamentação do 

câmbio, onde o Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou o prazo para 

internalização do capital originado de vendas de mercadorias ao exterior. Em outubro 
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de 2005 e julho de 2006 a volatilidade desta vez aumentou porque com a divulgação 

de dados de inflação dos EUA, o mercado aumentou a expectativa de inflação e com 

isso se alterou também a expectativa para o juro americano, afetando mais uma vez 

negativamente a eficiência do hedge. Também no período de abril de 2007, a 

volatilidade no câmbio aumentou e a eficiência do hedge foi afetada negativamente, 

porque o Banco Central do Brasil anunciou que iria modificar a sua diretoria; desta 

forma abriu espaço para especulação de que com a mudança da diretoria poderiam 

ocorrer algumas mudanças na política cambial e assim afetar a taxa de câmbio. 

GRAFICO 4 - EFICIÊNCIA DO HEDGE COM DÓLAR FUTURO DA BM&F 

1.1 n 

1 

• — R-Quadrado Médio 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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6 CONCLUSÃO 

O objetivo desta monografia era avaliar a eficiência do contrato de dólar 

futuro negociado na BM&F, como instrumento de proteção contra variação da taxa de 

câmbio do dólar norte americano. 

Portanto, como conclusão final, tem-se que o contrato futuro de dólar 

comercial, negociado pela BM&F se mostrou um instrumento extremamente eficiente 

no seu propósito de eliminar o risco de variação cambial; entretanto, percebeu-se que a 

eficiência da proteção pode ser afetada por um aumento da volatilidade no mercado de 

câmbio, logo a decisão ou não de realizar a proteção com o contrato de dólar futuro 

deve ser tomada de acordo com um criterioso acompanhamento de preços. Os agentes 

econômicos interessados em realizar o hedge podem obter maiores benefícios da 

estratégia através do acompanhamento diário das cotações de preço, informações de 

mercado e opiniões dos analistas. 
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GLOSSÁRIO 

Hedge - Termo em inglês que significa "salva-guarda", proteção. E um mecanismo 

utilizado pelas mais diversas empresas, operadores do mercado financeiro e de 

commodities para se resguardarem de um flutuação de preços. 

Preço a Vista - Também chamado de preço spot e significa o preço para 

comercialização daquele produto/ativo naquele dado momento. 

Mercado a Vista - Mercado no qual são comercializados os produtos pagos pelo 

preço a vista. 

To Arrive - Método de comercialização de produtos utilizado antes do surgimento do 

mercado futuro, e é um método onde o preço da mercadoria é fixado entre o período 

de embarque e recebimento da produção. 

Day Trade - São operações iniciadas e encerradas no mesmo dia. 

Prêmio de risco - Valor financeiro pago a alguém por estar assumindo certo risco. 

Liquidez - E a disponibilidade em moeda corrente, ou a facilidade com que um ativo 

se torna moeda corrente. 

Posição comprada - Quando o saldo liquido em contratos futuros é positivo de um 

cliente e em um mesmo vencimento. 

Posição vendida - Quando o saldo liquido em contratos futuros é negativo de um 

cliente e em um mesmo vencimento. 

Commoditie - Significa mercadoria. Nas relações comerciais internacionais, o termo 

designa um tipo particular de mercadoria em estado bruto ou produto primário de 

importância comercial, como é o caso do café, milho, soja, algodão, estanho, cobre, 

petróleo, etc. Alguns centros se notabilizaram como importantes mercados desses 

produtos (commoditie exchange). Chicago, nos Estados Unidos; Rotterdam, na 

Holanda; e Londres, na Inglaterra, são os maiores e mais antigos centros de compra e 

venda de commodities. 
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Base - Em inglês, basis é a diferença entre o preço de uma mesma commoditie no 

mercado físico e no mercado futuro. Ocorre por conseqüência do frete, capacidade de 

estocagem, taxa de juro, qualidade e expectativa de preço. 

Hedger - Aquele que busca o hedge, proteção. 

Alavancagem - Termo utilizado no mercado financeiro para designar a obtenção de 

recursos para realizar determinadas operações. 

Liquidação 

Arbitragem - Ato de comprar em um mercado e vender em outro para tomar 

vantagens das diferenças de preços. 

Ajuste Diário - Mecanismo pelo o qual as posições mantidas pelos clientes, nos 

mercados futuros, são acertadas financeiramente todos os dias, conforme as posições 

assumidas apresentem ganho ou perda em relação ao preço de ajuste do dia anterior. 
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A N E X O 

ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO FUTURO DE TAXA DE CÂMBIO DE 

REAIS POR DÓLAR C O M E R C I A L 

1. Objeto de negociação 

A taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos, para entrega pronta, 

contratada nos termos da Resolução 1690/90, do Conselho Monetário Nacional-CMN. 

2. Cotação 

Reais por US$1.000,00, com até três casas decimais. 

3. Variação mínima de apregoação 

R$0,001 por US$1.000,00. 

4. Oscilação máxima diária 

5% sobre o valor do vencimento negociado, calculados sobre o preço de 

ajuste do pregão anterior. 

Os dois primeiros vencimentos abertos à negociação não estão sujeitos a 

limites de oscilação. 

A Bolsa poderá, a qualquer momento, alterar os limites de oscilação, bem 

como sua aplicação aos diversos vencimentos, inclusive para aqueles que 

habitualmente não têm limites. 

5. Unidade de negociação 

US$50.000,00 para os vencimentos até outubro/97, inclusive, e 

US$100.000,00 para os vencimentos posteriores. 

6. Meses de vencimento 

Todos os meses. 
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7. Número de vencimentos em abertos 

No máximo 24 meses, conforme autorização da BM&F. 

8. Ultimo dia de negociação 

Todos os meses. 

Último dia útil (dia de pregão) do mês anterior ao mês de vencimento do 

contrato. 

9. Data de vencimento 

Primeiro dia útil (dia de pregão) do mês de vencimento do contrato. 

10. Day trade 

São admitidas operações de compra e venda para liquidação diária (day trade), 

desde que realizadas no mesmo pregão, pelo mesmo cliente (ou operador especial), 

intermediadas pela mesma corretora de mercadorias e registradas pelo mesmo membro 

de compensação. Os resultados auferidos nessas operações são movimentados 

financeiramente no dia útil seguinte ao de sua realização. 

11. Ajuste diário 

As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no 

preço de ajuste do dia, estabelecido conforme regras da Bolsa, com movimentação 

financeira em D + l . Para os dois primeiros vencimentos, o preço de ajuste será 

estabelecido pela média ponderada dos negócios realizados nos últimos 15 minutos do 

pregão ou por um preço arbitrado pela BM&F; para os demais, o preço de ajuste será 

estabelecido no call de fechamento. 

O ajuste diário será calculado de acordo com as seguintes fórmulas: 

Ajuste das operações realizadas no dia 

a) AD = (PA t - PO) x M x n 

Ajuste das posições em aberto no dia anterior 

b) AD - (PA t - PA t-1) x M x n 
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Onde: 

AD = valor do ajuste diário; 

PAt = preço de ajuste do dia; 

PO = preço da operação; 

M = multiplicador do contrato, estabelecido em 50 para os vencimentos até 

outubro/97, inclusive, e em 100 para os vencimentos posteriores; 

n = número de contratos; 

PA t - l= preço de ajuste do dia anterior. 

O valor do ajuste diário, se positivo, será creditado ao comprador e debitado 

ao vendedor. Caso o valor seja negativo, será debitado ao comprador e creditado ao 

vendedor. 

12. Condições de liquidação no vencimento 

Na data de vencimento, as posições em aberto serão liquidadas 

financeiramente pela Bolsa, mediante o registro de operação de natureza inversa 

(compra ou venda) à da posição, na mesma quantidade de contratos, pelo valor de 

liquidação, de acordo com a seguinte fórmula: 

VL = (TC x 1.000) x M 

Onde: 

VL = valor de liquidação por contrato; 

TC = taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos, para entrega 

pronta, contratada nos termos da Resolução 1690/90, do CMN, definida como a taxa 

média de venda apurada pelo Banco Central do Brasil-Bacen, segundo critérios por ele 

definidos, e divulgada através do Sisbacen, transação PTAX800, opção "5-L" (cotação 

de fechamento), e que será utilizada com até quatro casas decimais. A taxa de câmbio 

será aquela verificada no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de 

vencimento do contrato, independentemente de, nesse dia, haver ou não pregão na 

BM&F; 
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M = conforme definido no item 11. 

Os resultados financeiros da liquidação serão movimentados no mesmo dia. 

ou seja, na data de vencimento. 

• Condições especiais 

Se, por qualquer motivo, o Bacen não divulgar a taxa de câmbio 

correspondente ao último dia do mês imediatamente anterior ao mês de vencimento 

deste contrato, a BM&F poderá, a seu critério: 

a) prorrogar a liquidação do contrato até a divulgação oficial; ou utilizar como 

valor de liquidação o preço de ajuste do último dia de negociação ou um valor por ela 

arbitrado, caso entenda não ser representativo o referido preço. 

Em ambos os casos, a BM&F poderá corrigir o valor de liquidação por um 

custo de oportunidade, por ela arbitrado, desde a data de vencimento até o dia de sua 

efetiva liquidação financeira. 

Ainda, se o Bacen suspender a divulgação diária da taxa de câmbio objeto 

deste contrato ou em caso de força maior, que comprometa o livre funcionamento do 

mercado físico, a BM&F encerrará a negociação deste contrato, liquidando as posições 

em aberto com base no preço de ajuste do último pregão ou por um valor por ela 

arbitrado, a seu critério. 

A BM&F poderá ainda, em qualquer caso, arbitrar um preço para liquidação 

deste contrato se, a seu critério, julgar não serem representativos tanto a cotação 

divulgada pelo Bacen quanto o último preço de ajuste disponível. 

13. Hedgers 

Instituições autorizadas pelo Bacen a operar no mercado de câmbio comercial 

e outras pessoas jurídicas, cuja atividade básica esteja relacionada com as transações, 

regulamentadas pelo Bacen, nesse mercado. 
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14. Margem de garantia 

Valor fixo por contrato, devida em D + l , com redução de 20% para hedgers. A 

margem de garantia é alterável a qualquer momento, a critério da Bolsa. 

15. Ativos aceitos como margem 

Dinheiro, ouro e, a critério da Bolsa, títulos públicos e privados, cartas de 

fiança, apólices de seguro, ações e cotas de fundos fechados de investimento em ações. 

16. Custos operacionais 

•Taxa operacional básica 

Operação normal: 0,12%; day trade: 0,06%. 

A taxa operacional básica por contrato, sujeita a valor mínimo estabelecido 

pela Bolsa, incide sobre a seguinte base de cálculo: 

BC = (PA t - l x M ) 

Onde: 

BC = base de cálculo; 

PA t-1 = preço de ajuste do dia anterior, referente ao primeiro vencimento em 

aberto; 

M = conforme definido no item 11. 

• Taxas da Bolsa (emolumentos e fundos) 

1,47% e 0,9% da taxa operacional básica para operações normais e day trade. 

respectivamente, para os vencimentos até outubro/97, inclusive; para os vencimentos 

posteriores, 1,2% e 0,75%, respectivamente. Para as operações realizadas 

exclusivamente nos dois últimos dias de negociação e para a liquidação do contrato no 

vencimento, as taxas da Bolsa serão calculadas com base na corretagem mínima. 

Os custos operacionais são devidos no dia útil seguinte ao de realização da 

operação no pregão. 
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Os sócios efetivos pagarão no máximo 75% da taxa operacional básica e 75% 

dos demais custos operacionais (taxas da Bolsa). 

Os investidores institucionais pagarão 75% das taxas Bolsa. 

17. Normas complementares 

Fazem parte integrante deste contrato a legislação em vigor e as normas e os 

procedimentos da BM&F, definidos em seus Estatutos Sociais, Regulamento de 

Operações e ofícios circulares, bem como no Protocolo de Intenções firmado entre as 

bolsas de valores, de mercadorias e de mercados de liquidação futura, de 25.5.88. 

observadas, adicionalmente, as regras específicas do Banco Central do Brasil. 

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: OFÍCIO CIRCULAR 082/97-SG, DE 2.7.97. 

50 


