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Futuro de Etanol Hidratado 

Proteja o seu preço e administre os riscos da produça o. 

O produto

O etanol e  uma commodity mundialmente negociada por conta da ampla utilizaça o por parte 
das indu strias na produça o de alimentos, bebidas, aromatizantes, cosme ticos, reme dios, 
produtos de limpeza, vacinas e combustí vel de veí culos.  

As oscilaço es de preço sa o comuns em mercados de commodities, devido a s variaço es de 
demanda e influe ncias de fatores externos como clima, condiço es do solo e pragas. Mas como 
os produtores e os agentes deste mercado podem se defender destas variaço es? 

Esse e  um dos grandes desafios da cadeia produtiva do agronego cio. E a resposta pode estar 
no mercado de derivativos de commodities agrí colas, um instrumento que fornece aos 
produtores e empresas a possibilidade de se protegerem das oscilaço es dos preços de seus 
produtos. 

Para auxiliar o mercado nas tomadas de decisa o do dia a dia do nego cio, a BM&FBOVESPA 
oferece para negociaça o o Contrato Futuro de Etanol Hidratado, desenvolvido com o objetivo 
de ser utilizado para a gesta o do risco de preço, oferecendo ao mercado a possibilidade de 
negociar o produto (ativo–objeto) e travar o preço no mercado futuro. 

 

Como funcionam os contratos futuros? 

A origem do mercado de derivativos esta  associada a  volatilidade que a sazonalidade e os 
fatores clima ticos nos mercados agrí colas produzem sobre os preços das commodities. 

Para se protegerem dessas variaço es, comprador e vendedor acordam o preço do produto 
em uma data determinada no futuro e fecham um contrato na BM&FBOVESPA. 

No vencimento deste contrato, o vendedor recebe ou paga ao comprador a diferença entre o 
preço negociado e o preço a vista na data de vencimento (liquidaça o financeira). Em alguns 
tipos de contrato, tambe m e  possí vel a liquidaça o fí sica, na qual o vendedor entrega o ativo e 
recebe do comprador o valor financeiro negociado pela mercadoria. 
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Vantagens do produto 

 Protege o produtor contra oscilaço es indesejadas de preço (hedge). 
 Eficiente contra o risco de base (diferença entre o preço a vista do produto e o preço 

futuro) evitando oscilaço es na o esperadas. 
 Possibilita alavancagem de posiça o.   
 Transpare ncia de preço nas negociaço es em plataforma eletro nica. 

 

Fique atento! 

Ao firmar um Contrato Futuro de Etanol Hidratado, o investidor deve: 

 considerar desembolso inicial para o depo sito de margem de garantia;  
 gerir o fluxo de caixa para o pagamento e recebimento dos ajustes dia rios; e  
 considerar que as oscilaço es nos custos de armazenagem, custo da terra, clima e 

insumos para a produça o nas diferentes regio es do cultivo da mercadoria podem 
acarretar diverge ncias na base de preço, uma vez que a formaça o de preço do 
contrato de etanol e  em Paulí nia, no Estado de Sa o Paulo. 

 

O que são e como funcionam os ajustes diários? 

Os ajustes dia rios fazem parte do mercado futuro. Imagine que um produtor compre um 
contrato futuro de um determinado produto, cotado a um valor de R$100,00 por unidade da 
mercadoria estabelecida em contrato (arroba, quilograma, saca ou metro cu bico, por 
exemplo) para vencimento em alguns meses. Dependendo do tipo de contrato, o objeto de 
negociaça o pode ser cotado em reais ou do lares dos Estados Unidos da Ame rica. 

Caso o valor deste contrato seja negociado no dia seguinte a R$110,00, o produtor recebera , 
automaticamente, R$10,00 por contrato. Pore m, caso o valor caia para R$95,00, o produtor 
devera  pagar R$5,00 por unidade da mercadoria. Dessa maneira, os valores do contrato 
sera o ajustados diariamente ate  a data de vencimento. 

Adicionalmente ao valor de ajuste dia rio, tambe m e  exigido, durante a vige ncia do contrato, 
um valor de margem de garantia por uma fraça o do valor negociado. 
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O Contrato Futuro de Etanol Hidratado 

O contrato e  negociado em reais por metros cu bicos e cada contrato equivale a 30 metros 
cu bicos (30 metros cu bicos = 30.000 litros). O lote mí nimo de negociaça o de 1 (um) contrato 
e a liquidaça o no vencimento e  feita financeiramente por diferença de preço. 

Os participantes desse mercado, como o produtor, a usina ou a distribuidora, podera o enviar 
ofertas por meio de suas corretoras, respeitando a variaça o mí nima de apregoaça o de 
R$0,50/m³, o que representa uma variaça o financeira de R$15,00 (R$0,50 x 30 m³) por 
contrato (tick value). 

Para permitir que os investidores realizem nego cios nos meses de safra (maio a outubro) e 
nos meses de entressafra (novembro a abril), a BM&FBOVESPA autoriza a negociaça o todos 
os meses do ano. 

Características técnicas 

Objeto de Negociaça o 
Etanol hidratado combustí vel, segundo as especificaço es 
da Age ncia Nacional de Petro leo (ANP). 

Co digo de Negociaça o  ETH 

Tamanho do Contrato 30m³ (equivalentes a 30.000 litros). 

Cotaça o 

Reais por metro cu bico, com duas casas decimais, livres de 
ICMS (Imposto sobre operaço es relativas a  Circulaça o de 
Mercadorias e sobre prestaço es de Serviços de transporte 
interestadual, intermunicipal e de comunicaça o) e de 
PIS/COFINS (Programa de Integraça o Social/Contribuiça o 
social para Financiamento da Seguridade social). 

Variaça o Mí nima  
(tick size) 

R$0,50/m³ (cinquenta centavos de real por metro cu bico).  

Lote-padra o 1 contrato. 

U ltimo Dia de Negociaça o e 
Data de Vencimento 

U ltimo dia u til do me s de vencimento do contrato. 

Meses de Vencimento Todos os meses. 

Ajuste Dia rio 

O ajuste dia rio das posiço es em aberto sera  realizado ate  a 
data de vencimento do contrato, de acordo com as 
seguintes fo rmulas:  

 
 

a) Ajuste das posiço es realizadas no dia: 
 

ADt = (PAt − PO) × 30 × n 
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b) Ajuste das posiço es em aberto no dia anterior:  

 
ADt = (PAt − PAt−1) × 30 × n 

 
onde:  
ADt = valor do ajuste dia rio, em reais, referente a  data 

“t”; 
PAt = preço de ajuste, em reais, na data “t”, para o 

vencimento respectivo; 
PO = preço da operaça o, em reais; 
n = nu mero de contratos; e 
PAt−1 = preço de ajuste do dia u til anterior a  data “t”, em 

reais, para o vencimento respectivo. 

Preço de Liquidaça o 

O preço de liquidaça o do contrato e  calculado conforme 
fo rmula abaixo: 

 

POi =  
∑ IHIDRATADOt

d
t=(d−4)

5  

Onde: 
POi = preço de operaça o relativa a  liquidaça o por í ndice 

de preços, expresso em reais por metro cu bico; 
IHIDRATADOt= indicador de preço disponí vel do etanol 

hidratado BM&FBOVESPA, para a regia o de 
Paulí nia, no Estado de Sa o Paulo, expresso em reais 
por metro cu bico, apurado pelo Cepea/ESALQ 
(Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz”) e divulgado no site da BM&FBOVESPA; 

d-4 = quarto dia u til anterior ao u ltimo dia de 
negociaça o; e 

d = data de vencimento do contrato e u ltimo dia de 
negociaça o. 

Formaça o de Preço Com base na regia o de Paulí nia, no Estado de Sa o Paulo. 
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Valor de um lote do contrato 

Imagine que o Contrato Futuro de Etanol Hidratado esteja sendo negociado na 
BM&FBOVESPA ao valor de R$1.180,00/m³. Para se calcular o valor nominal de cada lote de 
negociaça o, multiplica-se o valor negociado pela quantidade de metros cu bicos de cada 
contrato. Ou seja, o valor teo rico de um lote de negociaça o neste exemplo e  de R$35.400,00 
(R$1.180,00 X 30 m³). 
 

Os valores apresentados na tela de negociaça o representam o valor para um determinado 
vencimento do produto.  
 
Ao enviar uma oferta por meio de uma corretora credenciada junto a  BM&FBOVESPA, e  
preciso se atentar ao preço de negociaça o do produto naquele momento, assim como qual o 
vencimento que se deseja negociar.  

 

Entenda o conceito de base para contratos derivativos 

O conceito de base para contratos derivativos e  a diferença entre o preço do produto (ativo-
objeto) no mercado a vista e seu preço no mercado futuro. 
 

Base = preço a vista – preço futuro 
 

Para os contratos agropecua rios, ale m do custo de oportunidade do dinheiro (juros) 
tambe m sa o considerados custos de impostos, fretes e sazonalidade nos produtos. Isso 
porque o mesmo produto, em regio es diferentes, podera  sofrer influe ncias diferentes 
devido aos fatores de oferta e demandas locais ou de diferenças fiscais. 

 

Base histórica de preço do etanol 

Sou produtor de Mato Grosso. Posso utilizar o Contrato Futuro de Etanol Hidratado para me 
proteger das variaço es de base? 
 

Sim. O primeiro passo e  conhecer a base histo rica entre sua regia o e o preço do contrato 
futuro (que tem como regia o formadora de preço a cidade de Paulí nia, no Estado de Sa o 
Paulo).  
 
Apo s consultar a base histo rica das regio es de Mato Grosso em relaça o a  formaça o de preço 
do etanol na regia o de Paulí nia, esse produtor realizou uma venda no Contrato Futuro de 
Etanol a R$1.180,00/m³ para o vencimento setembro. Ele constatou que o preço de venda 
do contrato futuro decrescido da base me dia de R$100,00/m³ remunerava-o de acordo com 
suas expectativas. 
 
No vencimento do contrato, o produtor que tinha travado sua posiça o a R$1.180,00/m³, 
recebera  a diferença do preço travado e o preço de liquidaça o do contrato dado pela me dia 
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do indicador Cepea/ESALQ. Se, no vencimento do contrato, o preço fosse negociado a 
R$1.050,00/m³, ele teria recebido R$130,00/m³ (R$1.180,00 – R$1.050,00) de ajustes 
dia rios acumulados no perí odo. Com a diferença de base de R$100,00/m³, o produtor teria 
vendido no mercado fí sico a R$950,00 (R$1.050,00 – R$100,00). Acrescidos os ajustes 
obtidos no contrato futuro, ele teria garantido o valor final de R$1.080,00/m³ (R$950,00 + 
R$130,00). 
 

Pore m, se houvesse ocorrido aumento na diferença de base de R$100,00 para R$110,00 e a 
venda do etanol no mercado fí sico a R$940,00/m³ (R$1.050,00 – R$110,00), sua receita 
final seria de R$1.070,00/m³ (R$940,00 + R$130,00), ou seja, o valor da venda no mercado 
fí sico mais os ajustes dia rios do contrato futuro.  
 
Nesse caso, a variaça o da base impactou o resultado final da operaça o, ou seja, a base 
enfraqueceu, pois o preço na regia o se desvalorizou mais que no centro de formaça o de 
preço do contrato futuro. Caso contra rio, teria ocorrido um fortalecimento da base. 
 

Fixação do preço do etanol na BM&FBOVESPA 

Para fixar os preços na BM&FBOVESPA, o produtor deve conhecer seus custos de produça o, 
bem como a expectativa de venda da produça o. Isso ajudara  a decidir um vencimento 
escolhido para negociaça o na BM&FBOVESPA que coincida com a venda no mercado fí sico. 

Conhecendo essas informaço es, o produtor deve procurar uma corretora autorizada a 
negociar com a BM&FBOVESPA. 

 

Aplicabilidade 

Proteção contra alta nos preços

Uma distribuidora de etanol, cuja expectativa de fornecimento e  equivalente a 600m³, decide 
proteger sua compra futura contra alta nos preços com contratos futuros. Para tanto, assume 
uma posiça o comprada em contratos futuros de etanol hidratado, pois recebera  ajustes 
positivos com a alta nos preços. Dessa forma, ela assume uma posiça o comprada em 20 
contratos (600m³/30m³), ao preço de R$ 1.190,00/m³, conforme exemplificado na tabela: 

 

Mês 
Preço de Ajuste 
ao Final do Mês 

Ajuste Diário  
Acumulado no Mês 

Cálculo 

1º R$1.190,00 - - 

2º R$1.195,00 + R$3.000,00 (1.195,00 - 1.190,00) x 30 x 20 

3º R$1.192,00 - R$1.800,00 (1.192,00 - 1.195,00) x 30 x 20 
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4º R$1.210,00 + R$10.800,00 (1.210,00 - 1.192,00) x 30 x 20 

5º R$1.225,00 + R$9.000,00 (1.225,00 - 1.210,00) x 30 x 20 

 
Somatório dos 
Ajustes Diários 

R$21.000,00 
 

 

No vencimento, a distribuidora tera  o seguinte fluxo financeiro: 

 
Compra do produto a vista: -R$1.225,00 x 30 x 20 = -R$735.000,00. 

Ajustes diários recebidos: +R$21.000,00. 

Resultado final: -R$735.000,00 + R$21.000,00 = -R$714.000,00. 

O resultado final e  igual a  compra dos 600 metros cu bicos de etanol ao preço de 
R$1.190,00/m3 (preço fixado na operaça o de hedge efetivo), conforme segue: 

R$714.000,00

30 x 20
= R$1.190,00/m³ 

Nos exemplos, na o foram considerados os custos de corretagem, as taxas da BM&FBOVESPA 
e a margem de garantia, a fim de simplificar o entendimento. 

 

Hedge de venda de etanol hidratado 
 
Imagine uma usina que define seu planejamento de produça o de etanol hidratado no começo 
da safra de cana-de-açu car (maio). Durante o processo de produça o, a usina estabeleceu que 
produzira  no me s de setembro 30.000 m³ de etanol hidratado. Como na o pretende correr 
risco de preço, a usina consulta sua corretora quanto a  cotaça o do etanol hidratado na 
BM&FBOVESPA para o vencimento setembro, visando montar uma operaça o de proteça o de 
preço. A cotaça o do produto para aquele vencimento e  de R$800,00/m³ para compra e 
R$810,00/m³ para venda, e o u ltimo nego cio foi fechado em R$805,00/m³. 

Com o cena rio favora vel do preço praticado no mercado futuro, a usina vende 1.000 
contratos futuros de etanol hidratado para o vencimento em setembro, ao preço de 
R$805,00/m³. Como cada contrato futuro equivale a 30m³ de etanol, a venda de 1.000 
contratos visa proteger os 30.000 m³ que a usina pretende produzir ate  setembro.  

A seguir e  apresentado um resumo da operaça o de hedge efetuada pela usina (venda de 
contratos), considerando uma hipo tese para a evoluça o dos preços a partir da abertura da 
posiça o no mercado futuro, ate  seu encerramento no vencimento do contrato. 
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Hipo tese: no vencimento, os preços recuaram para R$780,00/m³. 

 
Ajustes diários recebidos: 1.000 x (R$805,00 - R$780,00) = + R$25.000,00  

 

Venda no mercado a vista: 1.000 x R$780,00 = + R$780.000,00 

 

Resultado final: + R$780.000,00 + R$25.000,00 = R$805.000,00 ou: 

 

R$805.000,00 

1.000
= R$805,00/m³. 

 

Dessa forma, a usina conseguiu prefixar seu preço a  R$805,00/m³ no iní cio da operaça o, na o 
correndo risco de preço do mercado a vista no vencimento. Nota-se que o hedge se mostrou 
uma eficiente ferramenta ao proteger a usina de uma eventual queda nos preços do produto. 

Nos exemplos, na o foram considerados os custos de corretagem, as taxas da BM&FBOVESPA 
e a margem de garantia, a fim de simplificar o entendimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como investir neste produto?  
Para saber mais sobre este produto ou negociá-lo, os interessados devem entrar em contato com um 
participante de negociação. Profissionais especializados estão à disposição dos clientes para auxiliá-los nas 
tomadas de decisões e escolha das melhores estratégias para proteger o seu negócio. A lista de corretoras, 
distribuidoras e bancos autorizados a negociar na BM&FBOVESPA pode ser consultada no site 
bmfbovespa.com.br, em Participantes. 
 
Aviso Legal  
Este material destina-se a fins exclusivamente informativos, explicativos e de divulgação, não constituindo 
nenhuma recomendação de investimento. Os exemplos apresentados são meramente ilustrativos e simulam 
situações hipotéticas. As normas e procedimentos citados estão sujeitos a alterações, sendo recomendável a 
consulta direta às versões mais atualizadas. É vedada a utilização deste documento para fins comerciais salvo 
mediante autorização prévia e por escrito da BM&FBOVESPA.  


