
 

Produtos de energia

o Mercado de Energia. 



Sendo o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group (www.

cmegroup.com) é o local onde o mundo congrega para gerenciar risco. As bolsas do CME Group 

oferecem a mais vasta gama de produtos de benchmark em termos globais em todas as classes 

de ativos, incluindo futuros e opções referenciadas em taxas de juros, índices de ações, moedas 

estrangeiras, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O CME Group reúne 

compradores e vendedores na plataforma operacional eletrônica CME Globex e nas bolsas de Nova 

York e Chicago. O CME Group também opera a CME Clearing um dos maiores serviços de câmara 

de compensação da contraparte em âmbito global, que oferece compensação e liquidação para 

os contratos negociados em bolsa, como também para transações de derivativos feitas em balcão 

através do CME ClearPort. Tais produtos e serviços asseguram que os negócios transacionados 

globalmente possam efetivamente mitigar o risco de crédito da contraparte, não só para os 

mercados de derivativos negociados em bolsa, mas também para os produtos de balcão. 

PrOduTOS dE ENErGiA 
Em 2008, NYMEX tornou-se parte do CME Group. O complexo de energia do CME Group oferece 

a maioria dos contratos de benchmark nesta classe de ativos. um universo diversificado de 

participantes, composto das maiores empresas industriais do mundo, instituições financeiras, 

fundos de hedge, firmas de trading proprietário e operadores negociam em média um volume diário 

de 1,25 milhão de contratos de energia no CME Globex, CME ClearPort e em nossos pregões. Esta 

liquidez se traduz no estreitamento dos spreads de oferta de compra e de venda (bid and ask) e na 

alta qualidade das execuções em produtos que atendem a uma variedade de objetivos de negócios e 

de gestão de risco para nossos clientes. Nossa posição de líder no mercado reverte em crescimento 

de volume recorde ano após ano – demonstrando, apenas em 2008, um aumento de 19 por cento. 
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Diariamente, o mundo encontra-se em 
uma evolução vertiginosa, forçando-nos 
a administrar nossa exposição aos preços 
domésticos de energia, que podem flutuar 
desenfreadamente devido às ocorrências 
fora do nosso controle, em países do 
outro lado do globo. Felizmente, existe 
um mercado centralizado e robusto onde 
podemos gerenciar os riscos de energia. 
O grande número de contratos futuros e 
de opções de energia, além dos contratos 
negociados em balcão (OTC) oferecidos 
pelo CME Group viabilizam negócios 
da comunidade global de compradores 
e vendedores que desejam gerenciar sua 
exposição às flutuações do mercado de 
energia, reduzindo assim o risco inerente 
ao mercado e criando oportunidades 
de negociações em todo o mundo, 
virtualmente 24 horas por dia.

Produtos de Benchmark 
O CME Group oferece produtos para todo o complexo energético, dentre eles, petróleo 
bruto, gás natural, óleo combustível, gasolina, eletricidade e etanol – muitos dos quais 
estabelecem os preços para tais recursos em termos mundiais.

segurança e confiabilidade
Atuando como uma contraparte central para todas as negociações, a bolsa ajusta e liquida 
todas operações financeiras, garantindo a solvência das transações executadas em nossos 
mercados.

confiabilidade
A plataforma eletrônica do CME Globex foi criada para suportar mais de cinco milhões de 
contratos por dia, com 100 por cento de uptime.* 

Liquidez e Flexibilidade 
Os participantes do CME Group realizam mais de 1,25 milhão de transações no mercado de 
energia diariamente, em três locais distintos: CME Globex, CME ClearPort e pregão de viva 
voz. Esta liquidez se traduz no estreitamento dos spreads de oferta de compra e de venda  
(bid and ask) e em agilidade para entrar e sair dos mercados de maneira fácil e rápida. 

inovação 
O CME Group é responsável por desenvolvimentos chave que formaram a base da 
presente indústria de futuros e continua lançando contratos de energia que geram novas 
oportunidades e tecnologias de negocia ção, tornando os mercados mais rápidos e eficazes.

oPortunidades GLOBAiS

uma comunidade global de compradores 
e vendedores tornam-se aptos a 
administrarem sua exposição ao risco no 
maior mercado de energia do mundo. 
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* de agosto de 2007 a dezembro de 2008.
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Nossa história é lastreada em 30 anos 
de inovação e liquidez nos mercados de 
energia. Mais de 265 milhões de contratos 
futuros de energia são negociados em 
nossos mercados anualmente, tornando 
o CME Group a principal fonte de 
descoberta de preços energéticos. Os 
contratos de benchmark, como o petróleo 
leve, são padrões usados por outras 
bolsas e participantes do mercado como 
barômetros para ajustarem o valor de 
seus contratos. Isso significa que quanto 
estiver negociando os produtos de energia 
do CME Group, você estará na realidade 
operando em um mercado que é usado 
como referencial. Caso queira receber 
entrega, o CME Group oferece contratos 
ajustados no mercado físico, ou ajustados 
financeiramente, visando simplificar sua 
transação final. 

O CME Group oferece produtos para todo 
o complexo energético, ou seja, petróleo 
bruto, gás natural, gasolina, eletricidade, 
carvão, etanol, gás propano e muito mais. 
Ou então, caso prefira negociar fora da bolsa 
ou no mercado de balcão, você terá acesso a 
mais de 400 contratos do CME ClearPort.

uM BencHMarK Para o Mundo 
PrOduTOS dE ENErGiA

contratos aJustados no 
Mercado FÍsico
•	 Petróleo	Leve

•	 Gás	natural

•	 Óleo	combustível	para	
aquecimento

•	 Gasolina	RBOB	

•	 Óleo	Combustível	de	Cingapura	
380cst

•	 Gasolina	da	Costa	do	Golfo

•	 Diesel	Gulf	Coast	Ultra	com	Baixo	
Teor de Enxofre (uLSd)

•	 Diesel	New	York	Harbor	Ultra	com	
Baixo Teor de Enxofre (uLSd)

•	 Petróleo	Bruto	Russian	Export	
Blend (rEBCO)

•	 Etanol

contratos aJustados  
no casH
•	 Petróleo	Leve

•	 Gás	Natural	Last	Day

•	 Gás	Natural	Penultimate

•	 Óleo	combustível	para	
aquecimento

•	 Gasolina	RBOB	

•	 Petróleo	Bruto	Brent	Penultimate

•	 Petróleo	Bruto	Brent	Last-day

•	 Gás	Propano

•	 Crack	Spread	de	óleo	combustível	
e gasolina

•	 Eletricidade

•	 Urânio

•	 E-mini	de	Petróleo	Bruto

•	 E-mini	de	Gás	Natural

•	 E-mini	de	Gasolina	RBOB	

•	 E-mini	de	Óleo	Combustível	para	
Aquecimento
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os futuros de Petróleo Bruto dMe oman estão sendo agora 
negociados no cMe globex
desde o primeiro trimestre de 2009, os futuros de Petróleo Bruto dME 
Oman estão sendo negociados na plataforma eletrônica do CME Globex. 
disponibilizamos três produtos de benchmark em termos mundiais, 
negociados na mesma plataforma: Petróleo Leve (WTi), Petróleo Bruto Brent e 
Petróleo Bruto dME Oman.

Mercado futuro e de opções de energia 
do cMe group
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No ambiente atual de mercado é 
fundamental haver gestão eficaz de risco. 
A gestão de risco abre as portas para novas 
oportunidades e apoia decisões rápidas e 
inteligentes. Mesmo que o gerenciamento 
de risco seja medido em dólares, euros ou 
ienes, os benefícios tangíveis também são 
indispensáveis, tais como transparência, 
liquidez, confiabilidade e segurança. É 
exatamente isto que a estrutura da CME 

Clearing proporciona aos mercados de 
energia. Se você negocia do pregão, da 
sua tela de computador, ou faz o clearing 
das operações pelo CME Clearport, a 
bolsa serve de contraparte em todas as 
negociações, virtualmente eliminando 
o risco de crédito da contraparte, isto 
é, para cada negociação realizada no 
CME Globex, existe garantia e solidez 
financeira de ambas as partes. Lideramos 

a indústria oferecendo uma vasta gama 
de serviços de gerenciamento de risco 
– proporcionamos ainda a segurança e 
a confiabilidade necessárias para que 
os negociantes possam operar, investir 
e prosperar. Por estarmos no centro de 
todas as negociações, podemos proteger 
os interesses dos participantes e garantir a 
integridade do mercado,

AuMENTO dA conFiaBiLidade e seguranÇa
dO CLEAriNG CENTrAL dA CONTrAPArTE
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Negociante A 
 Fica inadimplente em
determinado negócio

Negociante B 
compra do 

Negociante A

Os clientes do negociante 
A estão protegidos

Os clientes do negociante 
B estão protegidosContraparte Central

Impede o Inadimplemento 

Negociante A 
 Fica 

inadimplente

Negociante B 
Compra do 

Negociante A

Os clientes do Negociante 
A estão desprotegidos

Os clientes do Negociante 
B estão desprotegidos 

COMPRA

VENDE

Negociante A 
 Fica inadimplente em
determinado negócio

Negociante B 
compra do 

Negociante A

Os clientes do negociante 
A estão protegidos

Os clientes do negociante 
B estão protegidosContraparte Central

Impede o Inadimplemento 

Negociante A 
 Fica 

inadimplente

Negociante B 
Compra do 

Negociante A

Os clientes do Negociante 
A estão desprotegidos

Os clientes do Negociante 
B estão desprotegidos 

caracterÍsticas PrinciPais da cMe cLearing 

contraparte central garantidora.  

Se você opera diretamente do pregão, 

eletronicamente pelo CME Globex, ou faz o 

clearing das operações pelo CME Clearport, 

o seu risco de crédito fica virtualmente 

eliminado, já que a CME Clearing atua como 

compradora de todos os vendedores e 

vendedora de todos os compradores.

us$8 bilhões em termos de segurança e 

solidez. Primando pela excelência há mais 

de um século, a CME Clearing nunca teve 

um caso de perda de recursos dos clientes 

devido à inadimplência de alguma firma 

pertencente ao clearing. 

segregação de fundos dos clientes.  

desta forma, seus recursos não estarão 

expostos a cobranças de credores perante 

sua firma de compensação, caso ela se torne 

financeiramente instável ou insolvente, tendo 

ainda a possibilidade de transferir seus recursos 

para outra firma de clearing, caso necessário. 

exigências quanto ao performance bond. 

Todos os clientes deverão colocar um 

“depósito de boa fé” ou performance bond, 

para cobrir a possibilidade de perda máxima 

que determinada posição possa sofrer. Em 

contrapartida, nossas firmas de clearing 

deverão depositar junto à CME Clearing 

pelo menos os performance bonds de 

manutenção vinculados às operações. 

Processo de marcação a mercado duas 

vezes ao dia. O acúmulo de débitos e perdas 

fica limitado e a transparência fica destacada 

quando a CME Clearing faz a marcação a 

mercado das posições de futuros e opções 

duas vezes ao dia. 

24 horas de monitoramento por uma 

equipe experiente de gestão de risco. 

Mais de 120 funcionários da CME Clearing e 

da Auditoria de risco usam uma variedade de 

mecanismos sofisticados para uma análise 

meticulosa da probabilidade de risco 24 horas 

por dia, seis dias por semana. 

Na realidade, a CME Clearing é a contraparte de todas as negociações – efetivamente eliminado a exposição direta ao risco de 
crédito da contraparte. 

Modelo de Contraparte Central Modelo Bilateral  
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cMe gLoBeX – 
uMA PLATAFOrMA ELETrÔNiCA COM 
rESuLTAdOS COMPrOVAdOS 

conectividade dedicada e rápida, abrindo um mundo de oportunidades
As negociações no CME Globex são executadas em um fechar de olhos e as confirmações 
são enviadas imediatamente aos clientes, não importa onde estão localizados. O CME Group 
está cada vez mais empenhado em reduzir o tempo de processamento, sendo que nosso foco 
em rapidez e confiabilidade tem mostrado resultados extremamente positivos. A plataforma 
continua suportando um volume cada vez maior e processamento mais rápido.

apoio aos clientes 24 horas por dia
Quando o CME Globex está aberto, isto significa que o Globex Control Center (GCC) também 
está aberto. O GCC proporciona atendimento e gerenciamento de problemas 24 horas por 
dia (começando no domingo às 14:00 horas até sexta-feira às 16:45 horas, horário central dos 
EUA) para os membros da bolsa, membros do clearing e outros clientes por eles indicados. 

Aberto virtualmente 24 horas por dia 
através de mais de 1.100 conexões diretas 
com 86 países e territórios estrangeiros

O CME Group está empenhado em reduzir constantemente o tempo de processamento – a 
nossa plataforma está cada vez mais apta a lidar com grandes volumes da forma mais rápida 
e eficaz, sendo que mais de seis bilhões de transações são executadas mensalmente, em uma 
média de 11 milésimos de segundo de tempo de resposta. 
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VoLuMe MensaL de ordens do cMe gLoBeX coMParado à Média do teMPo de resPosta 
(compra e venda das ordens)

JAN 2004 – dEZ 2008

onde a inovação encontra  
a confiabilidade 
Desde que foram lançados no CME Globex 
em meados de 2006, os contratos de 
Energia do CME Group mais do que 
triplicaram em volume. Isso deve-se ao fato 
do CME Globex alcançar uma audiência 
global de negociantes do mercado, 
continuando a definir a tecnologia de 
ponta para transações em bolsa, sempre 
preocupado em evoluir para atender às 
crescentes necessidades de seus clientes. 
A plataforma do CME Globex consiste de 
um mercado de acesso aberto que permite 
a participação direta dos clientes ao 
processo de negociação e acesso ao book de 
ofertas do CME Group, podendo colocar 
suas próprias ordens. Sendo o líder em 
estabilidade na indústria, o CME Group 
tem quase que 100 por cento de uptime.

oferecendo a você  
oportunidades em termos  
globais, 24 horas por dia
Os clientes do mundo inteiro têm acesso 
à plataforma através de mais de 1.100 
conexões diretas em mais de 86 países e 
territórios estrangeiros, sendo que novas 
conexões são acrescentadas constantemente. 
Os hubs de telecomunicação em Cingapura, 
Londres, Amsterdam, Dublin, Milão e Paris 
ajudam a reduzir os custos de conectividade, 
aprimorando a acessibilidade e tornando as 
execuções mais rápidas e eficientes.
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Os mercados de energia do CME Group congregam uma 
comunidade diversificada de participantes do mercado.  
Os compradores e vendedores buscam por proteção contra 
a volatilidade de preços e riscos inerentes ao mercado. 
Os investidores procuram por oportunidades. De todos 
os cantos do planeta os participantes preferem negócios 
centralizados e de alta liquidez que só os mercados de 
energia do CME Group podem proporcionar. 

expansão dinâmica do Mercado
Com mais de 1,25 milhão de contratos negociados 
diariamente nesta importante classe de ativos, os 
participantes do mercado em âmbito global aqui se reúnem 
para terem acesso a alta liquidez, grande volatilidade e 
estreitamento dos spreads de oferta de compra e de venda 
(bid and ask) oferecidos nos três locais de negociação. 

TrêS MANEirAS dE ACESSAr OPOrTuNidAdES

ONdE o Mundo NEGOCiA ENErGiA

Liquidez e Flexibilidade
Seja no CME Globex, no CME ClearPort, 
ou nos pregões de viva voz, não importa 
onde deseja negociar, o CME Group unifica 
os participantes do mundo inteiro com 
a mesma velocidade do mercado. Tendo 
esta base sólida de parceiros de negócios 
e formadores de mercado em todas as 
partes do mundo o CME Globex está apto a 
oferecer a liquidez e o volume necessários 
para maximizar as oportunidades e 
minimizar perdas potenciais. Além 
disso, quando você negocia no mercado 
futuro e de opções do CME Group, estará 
efetivamente protegido pela transparência 
das execuções e mitigação do risco 
de crédito da contraparte – a pedra 
fundamental de nossos mercados há mais 
de 100 anos. 

cMe globex 
Sendo a plataforma operacional eletrônica de derivativos mais avançada e confiável do 
mundo, o CME Globex oferece acesso aos futuros e opções de energia com a rapidez 
e flexibilidade necessárias para apoiar todas as negociações, por mais complexas e 
exigentes que sejam. O tempo de resposta em milésimos de segundos, transparência 
de preços, anonimidade, confiabilidade, integridade dos mercados e acesso ao book 
de ofertas em tempo real resultam em funcionalidade e capacidade inigualáveis, 
salientadas pelo apoio constante oferecido aos clientes. 

Pregão 
As operações tradicionais nos mercados de energia são oferecidas em nosso pregão 
de viva voz em Nova York. O pregão também concentra a maior liquidez em termos 
operacionais para os negócios de opções. 

cMe clearPort
O CME ClearPort oferece aos participantes do mercado uma flexibilidade sem 
paralelo para negociações fora da bolsa, podendo negociar seus próprios preços, 
mas tendo a vantagem de usufruir dos benefícios do clearing da contraparte quando 
utilizam o sistema CME ClearPort. É fácil fazer o clearing das operações utilizando o 
CME ClearPort. Assim que uma conta for aberta com um membro do clearing, você 
terá apenas que preencher um formulário online registrando sua conta. Logo que a 
documentação for aprovada, você poderá iniciar o clearing dos negócios OTC em mais 
de 400 contratos de energia.
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O CME Group é o maior e mais diversificado mercado do mundo, sendo responsável 
por desenvolvimentos chave que formaram a base da presente indústria de futuros e de 
produtos de energia. O CME Group tem o status de ser a primeira bolsa de futuros nos 
EUA, tendo padronizado os contratos futuros e lançado o processo de clearing, além de 
ter introduzido os contratos futuros financeiros, ajustes no mercado cash e transações 
eletrônicas. Nosso legado reúne coletivamente três séculos de contribuições que se 
tornaram um marco nos mercados financeiros. Continuamos focados no oferecimento de 
produtos inovadores e tecnologia avançada, fazendo com que nossos mercados tenham 
como referencial a funcionalidade para benefício de todos os participantes.

Produtos criativos
Líder comprovado em inovação de produtos, o CME Group lançou os primeiros contratos 
futuros do mundo em óleo combustível em 1978 e em petróleo bruto, em 1983, sendo 
a primeira e única bolsa a oferecer acesso a todas as classes de ativos, transacionados 
em uma única plataforma eletrônica e nos pregões de Chicago e de Nova York. Mais 
importante ainda, estamos constantemente atentos às necessidades de nossos clientes, 
analisando os mercados e desenvolvendo os melhores produtos para a satisfação dos 
negociantes. É exatamente por isso que o CME Group tem sua importância fundamentada, 
sendo o principal mercado onde negociar opções de energia. Você poderá administrar 
spreads intermercados entre gasolina RBOB e petróleo bruto, ou óleo combustível para 
aquecimento e petróleo bruto. Poderá ainda negociar crack spreads do modelo americano, 
spreads calendário, opções de preço médio ou opções de um dia do modelo europeu. 
Vamos muito além dos mercados de energia – desde a yield curve dos produtos de taxas de 
juros norte-americanas, até índices de ações, moedas estrangeiras, commodities agrícolas, 
metais e produtos de investimentos alternativos, como o clima e imóveis - muitos dos 
nossos contratos servem de benchmark para investidores do mundo inteiro. Eles são 
produtos que fazem os mercados funcionarem melhor e capacitam os negociantes, 

dando-lhes mais confiança na gestão diária de risco. 

UMA	HISTÓRIA	DE	LideranÇa

Estamos 
constantemente 
atentos, visando 
proporcionar o que 
há de mais novo e 
melhor aos nossos 
clientes.

in
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tecnologia de Ponta
Além da confiabilidade, alcance global e 
rapidez, o sistema inovador do CME ClearPort, 
lançado em 2002, oferece um mecanismo 
sem precedentes de mitigação do risco de 
crédito da contraparte para as operações 
de energia OTC. Esta vantagem singular 
alavancou o volume de negócios, registrando 
um crescimento de 39 por cento em mais de 
400 produtos, posicionando o CME ClearPort 
como o principal e mais seguro sistema de 
clearing para operações fora da bolsa.
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COMECE AGOrA A rEGiSTrAr  
OS	MELHORES	RETORNOS	PARA	 
SEUS	NEGÓCIOS	DE	ENERGIA.	

Para mais informações sobre os produtos de energia do cMe group
visite os site www.cmegroup.com/energy ou entre em contato com
a linha direta para produtos de energia e Metais,  no número 212 299 2301. 



O logotipo do globo, CME, Chicago Mercantile Exchange, CME Group, Globex, E-mini e CME ClearPort são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange inc. CBOT e Chicago Board of Trade são marcas registradasa do 
Board of Trade da Cidade de Chicago. NYMEX e New York Mercantile Exchange são marcas registradas do New York Mercantile Exchange, inc. COMEX é uma marca registrada do Commodity Exchange, inc. Todas as outras 
marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. informações detalhadas sobre o Grupo CME e seus produtos podem ser encontradas no site www.cmegroup.com.

Copyright © 2009 CME Group. Todos os direitos reservados.
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