
Como o mundo avança

Swaps Agrícolas Com  
Clearing Centralizada
Construindo Uma Estratégia  
De Gerenciamento De Risco Para  
Alcançar As Suas Metas 

ProdutoS AGrÍCoLAS

http://www.cmegroup.com/pt/products/agricultural-commodities/




Segurança. Flexibilidade. uma Vantagem  
Evidente.
O CME Group reúne inúmeros participantes do mercado e oferece a eles a segurança da compensação centralizada. Com uma  

ampla base de parceiros para negociações. Fornecemos a liquidez e o volume necessários ao gerenciamento de risco de commodities 

agrícolas. Com o CME Clearport, você tem um sistema seguro para compensar seus contratos de OTC (mercado de balcão) e, ao  

mesmo tempo, reduzir consideravelmente o risco de crédito da contraparte.

Negocie Com Maior Segurança 
Eficiente e seguro, o CME ClearPort oferece uma série de serviços 

flexíveis de compensação para participantes do mercado de 

balcão em todo o mundo. Após um processo simples de registro, 

você pode estabelecer os seus próprios preços, fazer negociações 

e compensar cada transação com uma contraparte central, 

usufruindo diversos benefícios e salvaguardas financeiras.

Eficiência Do Capital
 » A formação de margem cruzada e os processos de margens   

  para portfólio ajudam a reduzir as exigências de capital.

 » Os preços de ajuste neutros e os processos independentes de  

  “marcação a mercado” ajudam a realizar com maior precisão o  

  monitoramento de sua posição e o gerenciamento de risco.

EstruturaSimplificada De Clearing
 » A clearing centralizada simplifica ambos os lados da  

 transação, transformando-os em uma responsabilidade  

 única apoiada por mais de 100 anos de experiência e  

 US$8 bilhões em salvaguardas financeiras. 

Conveniência
  » Oportunidade de negociar com todas as empresas

  registradas no CME ClearPort  

 » Introdução flexível e eficaz de novos produtos  

  » Confirmações de negócios em tempo real ajudam a reduzir

  as despesas com documentações
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Swaps Com Clearing otC Centralizada x Swaps Bilaterais No Mercado de Balcão

Swaps Com Clearing otC Centralizada Swaps Bilaterais No Mercado de Balcão

O modelo bilateral do mercado de balcão funciona de 

outra forma. Se o operador A falwha, tanto ele, quanto 

o operador B e aqueles com quem eles negociam, não 

estarão protegidos contra a inadimplência, deixando em 

risco todos os que estão na área laranja.

Com um modelo de contraparte central, a câmara de 

compensação serve de comprador para cada vendedor 

e de vendedor para cada comprador. Desta forma, se 

o operador A falha, a inadimplência é retida entre o 

operador A e a câmara de compensação, protegendo 

todos na área verde acima.



Swaps Agrícolas Com Clearing Centralizada 
Através do CME ClearPort.

Visando atender às necessidades dos 

clientes globais no que se refere a 

ferramentas flexíveis de gerenciamento de 

risco e acesso aprimorado aos mercados 

de referência de grãos e oleaginosas, o 

CME Group oferece swaps agrícolas com 

clearing OTC centralizada. Estes produtos 

suplementam os nossos produtos líquidos 

listados e possibilitam aos usuários 

aperfeiçoar o gerenciamento de risco, de 

uma forma segura, através de hedging e de 

clearing centralizada do CME ClearPort.

Ampliando As Oportunidades 
O crescimento recente, incentivado por 

países em desenvolvimento, políticas 

monetárias e uso de produtos agrícolas 

para produção de biocombustível,  

resultou em aumento e maior volatilidade 

de preços nos mercados agrícolas globais. 

Este ambiente de volatilidade mais alta 

e mudanças regulatórias aumentou a 

demanda dos clientes por ferramentas 

inovadoras de gerenciamento de risco 

de preço, como swaps, para suplementar 

as soluções oferecidas pelos produtos 

existentes.

Embora os swaps ofereçam maior 

flexibilidade, negociá-los no mercado  

de balcão sempre envolveu o risco  

de contraparte.

Ao servir como contraparte central, o  

CME Group preserva os benefícios 

intrínsecos de gerenciamento de 

risco de contratos de swap de grãos e 

oleaginosas, ao mesmo tempo que reduz 

consideravelmente o risco de inadimplência 

da contraparte para ambos os clientes. 

Por meio dos nossos calendar swaps e 

bullet swaps com clearing centralizada, 

nos comprometemos a oferecer produtos 

e serviços de gerenciamento de risco 

inovadores e seguros para mercados 

agrícolas em todo o mundo.

oS PriNCiPAiS BENEFÍCioS doS SwAPS AGrÍCoLAS CoM CLEAriNG  
CENtrALiZAdA iNCLuEM:

 » Maior acesso a ferramentas flexíveis de gerenciamento de risco apenas  
para clearing, quando mercados listados tradicionais não estão disponíveis. 

 » Diminuição considerável de risco através de serviços de clearing centralizada 
pós-negociações.

 » Possibilidade de negociação de preços e de negócios fora da bolsa (mercado 
de balcão).

 » Menor chamada de capital devido à eficiência de margem cruzada do produto.

 » Conveniência de fazer liquidação financeira de swaps sem custos/detalhes 
logísticos adicionais de entrega física.

 » Versatilidade da troca por risco (Exchange for Risk - EFR) ao entrar ou sair  
de uma posição de futuros no mercado.

 » Acesso fácil ao CME ClearPort — registro limitado e simples de 
documentação.

 » Confiabilidade na posição através de nosso processo diário de “marcação  
a mercado”.

Observe que continuamos a trabalhar com o regulador, a Comissão de Negociações de 

Futuros de Commodities dos Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission 

- CFTC), para esclarecer os requisitos para participantes não comerciais no mercado de 

opções agrícolas com clearing OTC.

Calendar Swaps 
 » Milho

 » Trigo

 » Soja

 » Óleo de soja

 » Farelo de soja

 » Soja esmagada

Bullet Swaps 
 » Milho

 » Trigo

 » Soja

 » Óleo de soja

 » Farelo de soja

Calendar Swaps
Conhecidos como swaps de “estilo asiático”, calendar swaps referem-se a transações 

particulares negociadas apenas para clearing. Duas partes estabelecem o preço fixo 

do swap e o mês específico. Os preços de ajuste, diários e finais, baseiam-se no mês do 

contrato de futuros mais próximo do mês preestabelecido do swap, mas não antes deste. 

O preço variável tem por base a média diária do preço de ajuste do contrato referencial de 

futuros agrícolas durante o mês preestabelecido.

Bullet Swaps
Bullet swaps, também conhecidos como swaps de “estilo europeu”, oferecem uma outra 

solução para gerenciamento de risco. Assim como com os calendar swaps, as duas partes 

envolvidas preestabelecem o preço fixo e o mês do swap. No entanto, o preço variável dos 

bullet swaps equivale ao preço de ajuste do contrato referencial de futuros agrícolas em 

uma data específica.

Swaps DeGrãos E Oleaginosas Com Clearing Centralizada



Para mais informações sobre swaps de grãos, acesse cmegroup.com/agswaps.

Especificações do Contrato de Calendar Swap de oleaginosas 

Entendendo os Ajustes diários Para Calendar Swaps de Grãos

Calendar swaps 
disponíveis

Milho, soja, trigo

Tamanho do contrato 5.000 bushels

Cotação Centavos e quartos de centavos por bushel

Oscilação mínima Um quarto de centavo (US$0,0025) por bushel

Horário de clearing 
(Horário central dos 
EUA)

O CME ClearPort funciona das 17:00 no domingo às 16:15 na sexta-feira com 45 minutos de intervalo entre 16:15 e  
17:00 de segunda a quinta-feira.

Precificação do 
contrato

Não aplicável

Meses negociados Calendar swaps são listados para todos os meses do ano. O contrato de futuros correspondente é aquele mais próximo da data de 
vencimento do swap.

Último dia para 
clearing/data de 
vencimento

O último dia de negócios do mês que precede o mês do calendar swap. Por exemplo, um calendar swap para dezembro vencerá no 
último dia de negócios em novembro.

Ajuste diário
(veja a ilustração  
a seguir)

Ajustado de acordo com o contrato correspondente de futuros de milho, soja e trigo mais próximo do mês do calendar swap, mas 
não antes deste.

Ajuste final
(Veja a ilustração  
a seguir)

O ajuste diário durante o último mês de compensação deverá equivaler à média cumulativa de cada preço de ajuste do contrato 
correspondente de futuros de milho, soja ou trigo ponderando o preço de ajuste do dia em curso em cada dia remanescente 
de compensação. Por exemplo, o cálculo do preço diário de ajuste de um calendar swap de milho para julho no terceiro dia de 
negócios, em um mês de junho com 20 dias de compensação e preços de ajuste para o contrato correspondente de futuros de 
milho para julho a US$4,00, US$4,10 e US$4.20 por bushel, deveria ponderar a média entre US$4,00 US$4,10 (US$4,05) a 2/20 e 
ponderar o ajuste de US$4,20 do dia em curso a 18/20. Neste exemplo, o ajuste no terceiro dia de compensação no último mês de 
compensação deveria ser US$4,185 por bushel.

O ajuste final deverá equivaler à média cumulativa dos preços de ajuste para o contrato correspondente de futuros de milho, soja 
e trigo da CBOT para cada dia de compensação no mês anterior ao mês do contrato. Por exemplo, o ajuste final para um calendar 
swap de milho para maio seria a média dos preços diários de ajuste para os futuros de milho com vencimento em maio ao longo 
do mês de abril.

Códigos de clearing Calendar swap de milho: CCS
Calendar swap de soja: SNS
Calendar swaps de trigo: WCS

Futuros de Milho DEZ

Calendar Swap de Milho DEZ

março

março

mai

mai

junho

junho

julho

julho

agosto

agosto

setembro

setembro

outubro

outubro

dezembro

dezembro

Futuros de Milho DEZ: 
Vencimento no dia anterior 

ao 15o dia do mês

Calendar Swap de Milho DEZ: 
Vencimento no último dia útil do 
mês que precede o mês do contrato 

Exemplo 
Calendar swap do milho para dezembro 

abril

abril

novembro

novembro

26 de abril 27 de abril 28 de abril

673'0 679'4 695'0

673.00 679.50 695.00

1 de nov 2 de nov 3 de nov

758'4 766'4 754'0

758.50 766.25

Processo de ajuste diário durante o mês listado

Para todos os meses, exceto o último mês em que o 
Calendar Swap de grão está listado, o swap é ajustado 
ao mesmo preço do contrato futuro de grão 
correspondente (uma combinação de um para um) 

Processo de ajuste diário durante o mês final listado 

Durante o mês final de negócios do Calendar swap, o 
processo de marcação diário muda para tornar-se a média 
acumulada dos preços de ajuste dos contratos de futuros 
correspondentes e com o peso do preço de ajuste do dia 
corrente pelo número de dias de compensação.  

Por exemplo: Em 3 de novembro, o preço futuro do 
Calendar swap de Milho DEZ é a média acumulada dos 
ajustes dos Futuros de Milho de 1 e 2 de novembro  (758'4 
+766'4) x 2/22 dias de compensação + ajuste de Futuros 
de Milho de 3 de novembro (754'0) x 20/22 dias de 
compensação, o que resulta no preço de ajuste de 754,75

754.75

Estes contratos estão listados na CBOT e sujeitos a suas regras e regulação.

http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/agricultural-swaps.html
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Copyright © 2013 CME Group. Todos os direitos reservados. 

Para mais informações sobre o CME ClearPort, ligue para +1 866 246 9639 ou +1 212 299 

2457, envie e-mail para ClearPort@cmegroup.com ou acesse cmegroup.com/clearport.

É Fácil Começar A usar o CME ClearPort.

Como registrar-se para fazer compensação 
através do CME ClearPort:
1.    Estabeleça uma conta com um membro da câmara de 

compensação da CBOT.

2.  Acesse o site cmegroup.com/clearport e preencha o  

 formulário Licença de Acordo para Usuário (Exchange User   

 License Agreement - EULA), seja você corretor ou operador.

3.   Quando receber o nome de usuário e a senha, contate o 

encarregado de compensação ou de risco da empresa membro 

da câmara de compensação e solicite que a sua conta seja 

adicionada ao RAV Manager (Gestor de Valor Ajustado ao Risco). 

Você então receberá permissão para compensar em qualquer 

mercado de sua escolha, e se for operador, para que corretores 

de OTC compensem transações em seu nome.

Quando o seu registro for aprovado, o que poderá levar até 24 

horas, você poderá compensar swaps agrícolas no mercado de 

balcão imediatamente. O CME ClearPort serve mais de 2.000 

companhias registradas e 10.000 usuários em todo o mundo, 

e compensa mais de 500.000 contratos diariamente. 

Como acessar o CME ClearPort 
 »  Através da interface do CME ClearPort na web (GUI),  

por meio de um corretor ou usuário final.

 » Contatando a mesa de facilitação do CME ClearPort por  

 telefone, e-mail ou IM (mensagens instantâneas) tendo  

 em mãos a planilha enviada.

 »  Diretamente, através de uma API (interface de programação  

de aplicativo) que conecta com o CME ClearPort.

 »  Por meio de relatórios diretos de uma corretora de futuros 

(Futures Commissions Merchant -FCM), através de sistemas 

de compensação (Front-End Clearing - FEC).

http://www.cmegroup.com/clearport/




AC453/110/0413

SEdE MuNdiAL do CME GrouP 

20 South Wacker Drive    
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com

ESCritórioS rEGioNAiS do CME GrouP

info@cmegroup.com
+1 800 331 3332
+1 312 930 1000

Nova York
+1 212 299 2000

Calgary
+1 403 444 6876

Seul
+82 2 2076 8470

Londres
+44 20 3379 3700

Houston
+1 713 658 9292

Hong Kong
+852 3101 7696

Cingapura
+65 6593 5555

São Paulo
+55 11 2565 5999

washington d.C.
+1 202 638 3838

http://www.cmegroup.com/pt/

