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Quando a Chicago Board of Trade lançou as opções sobre futuros de grãos em 1984, as companhias 

processadoras de grãos rapidamente começaram a usar as opções de milho, trigo e soja para oferecer aos 

produtores agrícolas o que tornou-se uma das inovações mais populares do comércio de grãos desde o 

contrato a termo: os Contratos de Preço Mínimo (MPCs, na sigla em inglês). Os MPCs oferecem aos produtores 

a possibilidade de travar um preço mínimo para a produção pelo qual estão comprometidos a fazer a entrega 

enquanto ainda têm expectativa de potencial alta de preços antes da venda.  

Para estruturar um MPC, uma companhia processadora  compra uma opção e incorpora o prêmio da opção ao 

preço mínimo de venda do produtor. Isso permite aos produtores a oportunidade de experimentar as vantagens 

de "hedge" com opções sem a abertura de uma conta de futuros. 

A formação de preço do prêmio da opção consiste de dois fatores principais: valor intrínseco e valor de tempo.  

Valor intrínseco, simplesmente, refere-se à diferença entre o preço de futuros e o preço de exercício - na 

verdade, valor quantificável.  Valor de tempo tem base no número de dias remanescentes até o vencimento. 

Na teoria, o valor de uma opção é maior de acordo com o maior tempo até o vencimento porque há mais 

oportunidades para tornar-se lucrativa.   

Antes de 2012, quando o CME Group lançou as Opções de Curto Prazo de Safra Nova (SDNC, na sigla em 

inglês), a principal barreira para o aumento do uso dos MPCs por parte dos produtores era o custo da opção 

repassado ao produtor. Muito disso por causa do custo do valor de tempo, já que eles tipicamente usam opções 

de vencimento mais longo. Isso ressalta a principal vantagem com a estruturação de MPCs usando opções 

SDNC na comparação com opções padrão: menor valor de tempo e, consequentemente, prêmios menores. Em 

2015, as Opções de Curto Prazo de Safra Nova da América do Sul (SA SDNC, na sigla em inglês) foram lançadas 

com base nos futuros para maio, o mês da safra nova da América do Sul, para oferecer aos produtores de soja 

sul-americanos a mesma oportunidade de “hedge” de sua safra de maneira mais eficiente. As opções SA SDNC 

oferecem um “hedge” mais preciso para produtores que buscam proteção para momentos específicos da 

temporada de crescimento da lavoura, por exemplo, durante o plantio ou desenvolvimento das vagens. 

http://www.cmegroup.com/pt/
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PRINCÍPIOS DO CONTRATO DE PREÇO MÍNIMO

Há duas maneiras pelas quais as companhias processadoras 

podem estruturar e fazer "hedge" de MPCs: um Contrato a 

Termo precificado + Opção de compra (call) ou um Contrato 

Base sem precificação + Opção de venda (put).  Embora 

ambos os métodos alcancem resultados econômicos 

semelhantes para o produtor, uma abordagem pode funcionar 

melhor para finalidades de contabilidade ou gestão de 

posicionamento da companhia processadora.  

Nos dois modelos, o produtor compromete-se a entregar uma 

quantidade específica de grãos em um local e durante período 

específicos para entrega. A base e um preço mínimo que o 

produtor irá receber pelos grãos são estabelecidos. Ambos 

também definem uma janela de preços específica pela qual o 

produtor deverá remarcar a venda caso ocorra qualquer alta 

de preço. 

COMO FUNCIONAM AS 
OPÇÕES SA SDNC?

As Opções de Curto Prazo de Safra Nova 

da América do Sul expiram mais cedo que 

as opções padrão, mas em todas as outras 

características são idênticas às opções 

padrão.  Elas são oferecidas nos contratos 

de Soja para julho, setembro, novembro, 

janeiro e março.  Todos os vencimentos 

têm referência nos Futuros de Nova Safra 

de Soja para maio.  O Gráfico 2 mostra os 

vencimentos oferecidos. 

Devido ao prêmio menor, as opções 

SDNC permitem a companhias 

processadoras oferecer MPCs a um 

custo reduzido na comparação com 

MPCs estruturados com opções padrão.  

O "trade off" no uso de uma opção 

SDNC é a proteção menor (valor de 

tempo) oferecida pelo contrato para 

um custo de prêmio menor, conforme 

demonstrado pelos dados hipotéticos 

no Gráfico 1. 

Gráfico 2: Vencimentos de Opção SDNC da América do Sul 

Gráfico 1: Comparando MPCs com Opções de Soja Padrão x SA SDNC*

Opção de Curto Prazo de Safra Nova da América do Sul

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI

 SDNC para julho

SDNC para setembro

SDNC para novembro

SDNC para janeiro

SDNC para março

Opção padrão para maio 

Opções de Curto Prazo de Safra Nova Padrão

Opção de 
venda (PUT) 

para julho

Opção de 
venda (PUT) 

para  
setembro

Opção 
de venda 

(PUT) para 
novembro

Opção de 
venda (PUT) 
para janeiro

Opção de 
venda (PUT) 
para março

Opção de 
venda (PUT) 

para maio

Preço dos 
Futuros de 

Soja para maio
US$10,00 US$10,00 US$10,00 US$10,00 US$10,00 US$10,00

Base -US$0,20 -US$0,20 -US$0,20 -US$0,20 -US$0,20 -US$0,20

Preço a termo US$9,80 US$9,80 US$9,80 US$9,80 US$9,80 US$9,80

Preço do prêmio 
da opção

US$0,08 US$0,18 US$0,34 US$0,49 US$0,60 US$0,70

Período de 
proteção

30 dias
(até jun)

92 dias
(até ago)

153 dias
(até out)

214 dias 
(até dez)

273 dias
(até fev)

334 dias
(até abril)

MPC oferecido US$9,72 US$9,62 US$9,46 US$9,31 US$9,20 US$9,10
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CONTRATO A TERMO + OPÇÃO DE COMPRA 
(CALL)

Usando este modelo, o produtor entra em um contrato a 

termo com a companhia processadora que depois compra 

uma opção de compra (call). O preço a termo é reduzido pelo 

preço do prêmio da "call", estabelecendo o preço mínimo pelo 

qual o produtor será pago.  

Se os preços de futuros aumentarem, o produtor tem até uma 

data específica para remarcar o contrato a termo para um 

preço maior.  Caso o produtor opte por fazer isso, a empresa 

processadora vende a opção de compra (call) e adiciona o 

preço de venda da "call" ao preço mínimo. Em muitos casos, 

a "call" tem valor de tempo remanescente e, dependendo das 

condições do contrato, a companhia processadora poderá 

tanto reter o valor de tempo quanto retorná-lo ao produtor. 

CONTRATO BASE + OPÇÃO DE VENDA (PUT)

Usando este modelo, o produtor entra em um contrato base 

sem precificação e a companhia processadora de grãos 

compra a opção de venda (put).  O contrato base é reduzido 

pelo preço prêmio da opção.  A "put" e a base estabelecem o 

preço mínimo a ser pago ao produtor. 

Se os preços futuros aumentarem, o produtor tem até uma 

data específica para remarcar o contrato base ao maior 

preço.  Se optar por fazer isso, a empresa processadora 

vende  futuros a um preço mais alto e, em seguida, liquida 

a opção de venda (put). Às vezes, a "put" ainda terá algum 

valor residual e, dependendo das condições do contrato, a 

companhia processadora pode tanto reter o valor quanto 

retorná-lo ao produtor. 

Para mais informações sobre Opções de Curto Prazo de Safra Nova, visite cmegroup.com/sdnc. 

SK cai a US$9,00

Exerce "put" vendido em  
SK a US$10,00

•  No futures hedge

 $10.00

 -0,45

 MPC US $9,55

 Mercado a US$8,80

SK aumenta para US$11,00

"Put" expira sem valor 

Venda de SK a US$11,00

•  Short futures @

 $11.00

 -0,45

 US$10,55 líquido

 Mercado a US$10,80

EXEMPLO: CONTRATO BASE + OPÇÃO DE VENDA (PUT) COM 

OPÇÕES SA SDNC DE SOJA  

Suposição: Futuros de Soja (SK) = US$10,00, Base = -0,20

Initial Transactions of Grain Company:

Compra de uma "put" de US$10,00 a 0,25

Sem "hedge" inicial de futuros

•  Compra de um contrato base do produtor a -0,45SK 
(-US$0,20 - US$0,25 = -US$0,45)

SK cai a US$9,00

"Call" expira sem valor 

 US$10,00
 -0,45

 MPC US$9,55
  Mercado a US$8,80

SK aumenta para US$11,00

Venda de "call" a US$1,00
 US$11,00
 -0,45

 US$10,55 líquido
 Mercado a US$10,80

EXEMPLO: CONTRATO A TERMO + OPÇÃO DE COMPRA (CALL) 

COM OPÇÕES SDNC DE SOJA  

Suposição: Futuros de Soja (SK) = US$10,00, Base = -0,20

Initial Transactions of Grain Company:

Compra de uma "call" SDNC de US$10,00 a 0,25

Venda de SK a US10,00

•  Compra de contrato a termo do produtor a US$9,55 
(US$10,00 - US$0,20 - US$0,25 = US$9,55



Os futuros de óleo de palma bruto são listados com e sujeitos às regras e regulações da CME. Todos os outros futuros de grãos e oleaginosas são listados e sujeitos às regras e regulações da CBOT.

Futuros de boi gordo, derivados de leite e de madeira são listados e sujeitos às regras e regulações da CME.

O CME Group é uma marca registrada da CME Group Inc. O logotipo “The Globe”, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex e CME Direct são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange 
Inc. ClearPort, New York Mercantile Exchange e NYMEX são registrados como marcas da New York Mercantile Exchange, Inc.

As informações contidas neste informativo foram compiladas pelo CME Group apenas para fins gerais. Embora tenham sido empregados todos os esforços para garantir a precisão das informações 
deste guia, o CME Group não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. Além disso, todos os 

exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas para fins de explicação e não devem ser consideradas consultoria de investimento ou resultados de experiências reais no mercado.

Todos os assuntos relativos às regras e especificações aqui contidos estão sujeitos às regras oficiais e podem ser substituídos pela CME, CBOT e NYMEX. As regras atuais deve ser consultadas em 
todos os casos relativos a especificações do contrato.

As negociação com futuros não são adequadas para todos os investidores e envolvem o risco de perdas. Os futuros são investimentos alavancados e, como apenas uma percentagem do valor do 
contrato é exigida para o negócio, é possível perder mais do que a quantidade de dinheiro depositada numa posição de futuros. 

Por isso, operadores só devem usar os recursos que podem perder sem afetar seus estilos de vida. E apenas uma parte desses recursos deve ser aplicada em qualquer transação porque não se pode 
esperar lucro em cada negócio. Todos os exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas com o propósito de 

explicação e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou resultados da experiência real de mercado.

Copyright © 2016 CME Group. Todos os direitos reservados. PM1955/00/1016

ESCRITÓRIOS GLOBAIS DO CME GROUP SEDE DO CME GROUP

20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com

Chicago 
+1 312 930 1000

Cingapura
+65 6593 5555

Houston
+1 713 658 9292

Tóquio
+81 3 3242 6228

Nova York
+1 212 299 2000

Calgary
+1 403 444 6876

São Paulo
+55 11 2787 6451

Washington D.C.
+1 202 638 3838

Londres
+44 20 3379 3700

Hong Kong
+852 2582 2200

Seul
+82 2 6336 6722

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

