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Minicontrato Futuro de Petróleo (WTI) 

Proteçã o contrã oscilãço es no preço dos combustí veis minerãis e seus derivãdos. 

O produto 

O Minicontrãto Futuro de Petro leo Light Sweet Crude Oil (WTI), ou simplesmente 
Minicontrãto Futuro de Petro leo, fãz pãrte dã vãriedãde de produtos resultãntes dã pãrceriã 
entre ã BM&FBOVESPA e o CME Group. 

O preço do Minicontrãto Futuro de Petro leo e  utilizãdo como refere nciã pãrã o mercãdo 
internãcionãl. Isto porque suã trãnspãre nciã e suã liquidez o tornãm um instrumento 
eficiente pãrã ã gestã o de risco dãs indu striãs expostãs ão preço do petro leo e seus 
derivãdos. Ale m disso, este contrãto derivãtivo possibilitã que o investidor brãsileiro ãcesse 
produtos referenciãdos ão preço do combustí vel minerãl sem ter ãcesso direto ão mercãdo 
norte-ãmericãno.  

E  importãnte destãcãr que o contrãto negociãdo no Brãsil nã o preve  ã fungibilidãde entre os 
derivãtivos negociãdos nã CME Group. Outro detãlhe estã  no tãmãnho do contrãto. Se 
compãrãdo ão seu ãtivo objeto nã Bolsã de Chicãgo, possui 1/10 de seu tãmãnho, sendo que 
cãdã contrãto negociãdo nã BM&FBOVESPA possui 100 bãrris contrã os 1.000 bãrris de seu 
contrãto de refere nciã. 

Como funcionam os contratos futuros? 

A origem do mercãdo de derivãtivos estã  ãssociãdã ã  volãtilidãde que ã sãzonãlidãde e os 
fãtores climã ticos nos mercãdos ãgrí colãs produzem sobre os preços dãs commodities. 

Pãrã se protegerem destãs vãriãço es, comprãdor e vendedor ãcordãm o preço do produto em 
umã dãtã determinãdã no futuro e fechãm um contrãto nã BM&FBOVESPA. 

No vencimento deste contrãto, o vendedor recebe ou pãgã ão comprãdor ã diferençã entre o 
preço negociãdo e o preço ã vistã nã dãtã de vencimento (liquidãçã o finãnceirã). Em ãlguns 
tipos de contrãto, tãmbe m e  possí vel ã liquidãçã o fí sicã, nã quãl o vendedor entregã o ãtivo e 
recebe do comprãdor o vãlor finãnceiro negociãdo pelã mercãdoriã. 

Vantagens do produto 

 Protege o investidor contrã oscilãço es indesejãdãs de preço (hedge). 
 Possibilitã ãcesso do investidor brãsileiro ã derivãtivos referenciãdos nos preços do 

combustí vel no mercãdo internãcionãl.  
 Permite ãlãvãncãgem de posiçã o.  
 Reãlizãçã o de operãço es de ãrbitrãgem com os contrãtos negociãdos no CME Group 

umã vez que ãmbos os contrãtos sã o liquidãdos pelo mesmo vãlor. 
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Fique atento! 

Ao firmãr um Minicontrãto Futuro de Petro leo (WTI), o investidor deve: 

 considerãr um desembolso iniciãl pãrã o depo sito de mãrgem de gãrãntiã; 
 gerir o fluxo de cãixã pãrã o pãgãmento e o recebimento dos ãjustes diã rios; 
 ãtentãr-se ã  formãçã o de preço do Contrãto Futuro de Petro leo (WTI) negociãdo no 

CME Group, umã vez que este serã  o preço de liquidãçã o deste contrãto; e 
 ãvãliãr ã necessidãde de contrãtãçã o de proteçã o pãrã ã vãriãçã o cãmbiãl, umã vez 

que o contrãto e  negociãdo em do lãres por bãrril. 

 

O que são e como funcionam os ajustes diários? 

Os ãjustes diã rios fãzem pãrte do mercãdo futuro. Imãgine um investidor que compre um 
contrãto futuro de um determinãdo produto, cotãdo ã um vãlor de R$100,00 por unidãde dã 
mercãdoriã estãbelecidã em contrãto (ãrrobã, quilogrãmã, sãcã, bãrril ou metro cu bico, por 
exemplo), pãrã vencimento em ãlguns meses. Dependendo do tipo de contrãto, o objeto de 
negociãçã o pode ser cotãdo em reãis ou do lãres dos Estãdos Unidos. 

Cãso o vãlor deste contrãto sejã negociãdo no diã seguinte ã R$110,00, o seu detentor 
receberã , ãutomãticãmente, R$10,00 por contrãto em formã de ãjuste. Pore m, cãso o vãlor 
cãiã pãrã R$95,00, este deverã  pãgãr R$5,00 por unidãde dã mercãdoriã. Destã mãneirã, os 
vãlores do contrãto serã o ãjustãdos diãriãmente ãte  ã dãtã de vencimento. 

Adicionãlmente ão vãlor de ãjuste diã rio, tãmbe m e  exigido, durãnte ã vige nciã do contrãto, 
um vãlor de mãrgem de gãrãntiã por umã frãçã o do vãlor negociãdo. 

 

O Minicontrato Futuro de Petróleo (WTI) 

O contrãto e  negociãdo em do lãres dos Estãdos Unidos (US$) por bãrril, sendo que cãdã 
contrãto equivãle ã 100 bãrris de petro leo (100 bãrris = 10.000 litros). O lote mí nimo de 
negociãçã o e  de um contrãto e ã liquidãçã o no vencimento e  feitã finãnceirãmente, bãseãdã 
no preço do bãrril de petro leo negociãdo no CME Group. A vãriãçã o mí nimã do contrãto e  de 
US$0,01/bãrril, representãndo um tick vãlue de US$1,00 (US$0,01 x 100 bãrris). 

Estã o disponí veis pãrã negociãçã o contrãtos com vencimentos em todos os meses do ãno, 
sendo o diã de vencimento o quãrto diã u til ãnterior ão 25° diã do me s ãnterior ão me s de 
vencimento. 
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Características técnicas 

Objeto de Negociãçã o 
Minicontrãto Futuro de Petro leo com Liquidãçã o 
Finãnceirã pelo Preço do Contrãto Futuro de Petro leo 
Light Sweet Crude Oil (WTI) do CME Group. 

Co digo de Negociãçã o  WTI 

Tãmãnho do Contrãto 100 (cem) bãrris. 

Cotãçã o 
Do lãres dos Estãdos Unidos (US$) por bãrril, com duãs 
cãsãs decimãis. 

Vãriãçã o Mí nimã  
(tick size) 

US$0,01 (um centãvo de do lãr) por bãrril. 

Lote-pãdrã o 1 contrãto. 

U ltimo Diã de Negociãçã o e 
Dãtã de Vencimento 

O u ltimo diã de negociãçã o do contrãto serã  ã dãtã de 
vencimento. A dãtã de vencimento do contrãto serã  o 4º 
diã u til ãnterior ão 25° diã do me s ãnterior ão me s de 
vencimento. Se neste diã for feriãdo ou nã o houver sessã o 
de negociãçã o nã BM&FBOVESPA, ã dãtã de vencimento 
serã  o diã u til ãnterior. 

Meses de Vencimento Todos os meses. 

Ajuste Diã rio 

O ãjuste diã rio dãs posiço es em ãberto serã  reãlizãdo ãte  ã 
dãtã de vencimento do contrãto, de ãcordo com ãs 
seguintes fo rmulãs:  
 

a) ãjuste dãs posiço es reãlizãdãs no diã: 
ADt = [(PAt − PO) × 100 × TxC] × n 

b) ãjuste dãs posiço es em ãberto no diã ãnterior:  
ADt = [(PAt − PAt−1) × 100 × TxC] × n 

 
onde:  
ADt = vãlor do ãjuste diã rio, em reãis, referente ã  dãtã 

“t”; 
PAt = preço de ãjuste do diã, em do lãres dos Estãdos 

Unidos, nã dãtã “t” pãrã o respectivo vencimento; 
PO = preço dã operãçã o em do lãres dos Estãdos 

Unidos; 
n = nu mero de contrãtos; 
PAt−1 = preço de ãjuste do diã u til ãnterior, em do lãres 

dos Estãdos Unidos, pãrã o respectivo 
vencimento; e 

TxC = tãxã de cã mbio de reãis por do lãr dos Estãdos 
Unidos, ãpurãdã pelã BM&FBOVESPA pãrã 
liquidãçã o em um diã. 
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Preço de Liquidãçã o 
Preço de ãjuste do u ltimo diã de negociãçã o do 
Minicontrãto Futuro de Petro leo negociãdo no CME Group 
ãnterior ão iní cio do perí odo de entregã, do me s vincendo. 

Formãçã o de Preço 
Preço do Contrãto Futuro de Petro leo Light Sweet Crude 
Oil (WTI) do CME Group. 

 

Valor de um lote do contrato 

Imãgine que o Minicontrãto Futuro de Petro leo sejã negociãdo nã BM&FBOVESPA ão preço 
de US$60,00/bãrril. Os vãlores ãpresentãdos nã telã de negociãçã o representãm ã cotãçã o 
unitã riã do bãrril de petro leo pãrã um determinãdo vencimento do produto. 

Pãrã cãlculãr o vãlor nominãl de cãdã lote de negociãçã o, multiplicã-se o vãlor negociãdo 
pelã quãntidãde de bãrris que compo em cãdã contrãto. Ou sejã, o vãlor teo rico de um lote de 
negociãçã o, neste exemplo, e  de US$6.000,00 (US$60,00 X 100 bãrris). 

Ao enviãr umã ofertã por meio de umã corretorã credenciãdã junto ã  BM&FBOVESPA, e  
preciso ãtentãr-se ão preço de negociãçã o do produto nãquele momento, ãssim como ão 
vencimento pelo quãl se desejã negociãr.  

Aplicabilidade 

Proteção contra alta nos preços

Umã trãnsportãdorã de grãnde porte gãstã ãnuãlmente US$25.000.000,00 com ã comprã de 
combustí veis fo sseis (querosene de ãviãçã o e o leo diesel) pãrã mãnter suãs ãtividãdes 
comerciãis. E  sãbido que, pãrã empresãs deste segmento, o preço dos combustí veis fo sseis e  
pãrte relevãnte do seu custo, e seu ãcompãnhãmento deve ser constãnte. Em pãrticulãr pãrã 
ã empresã ãnãlisãdã, o vãlor do combustí vel representã 35% do custo totãl dã compãnhiã. 

 

Como o volume necessã rio pãrã suprir ãs suãs necessidãdes e  elevãdo, periodicãmente e  
reãlizãdo ãcordo de fornecimento com distribuidorãs, gãrãntindo que o volume sejã 
entregue, em umã espe cie de contrãto ã termo de volume, pore m sem o preço conhecido. 

 

Estã prã ticã ocorre devido ã  grãnde vãriãçã o observãdã nos preços prãticãdos no mercãdo 
de combustí veis, sendo um fãtor de risco relevãnte pãrã empresãs deste segmento. Assim, o 
gestor finãnceiro dã empresã verificã ã existe nciã dã necessidãde de reãlizãr umã operãçã o 
de hedge no mercãdo finãnceiro, evitãndo que vãriãço es impãctem nos resultãdos que serã o 
obtidos no finãl do ãno ou nos preços prãticãdos no mercãdo. 

Historicãmente, observã-se ã existe nciã de umã elevãdã correlãçã o entre os preços 
prãticãdos no mercãdo de petro leo e os seus derivãdos, como o querosene de ãviãçã o e o 
o leo diesel. Assim, quãlquer movimento no preço do bãrril impãctã diretãmente nos preços 
prãticãdos em seus derivãdos. 
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Pãrã evitãr que o seu lucro sejã prejudicãdo, os gestores dã compãnhiã decidem reãlizãr umã 
operãçã o no mercãdo futuro de petro leo negociãdo nã BM&FBOVESPA.  

 

Com o orçãmento ãnuãl de US$25.000.000,00, e  necessã rio reãlizãr ã contã de quãntos 
contrãtos deverã o ser comprãdos. No momento dã operãçã o, o bãrril erã negociãdo ão vãlor 
de US$57,50. Sãbendo que cãdã contrãto dã BM&FBOVESPA tem o tãmãnho de 100 bãrris, o 
seu vãlor nocionãl e  de US$5.750,00 (US$57,50 x 100). Assim, ã quãntidãde de contrãtos que 
deverã o ser comprãdos e : 

 

US$25.000.000,00

US$5.750,00
≈ 4.350 contratos 

 

O gestor, entã o, reãlizã ã comprã de 4.350 contrãtos pãrã o vencimento em 12 meses, ão 
vãlor de US$57,50/bãrril. 

 

No vencimento, verificou-se o ãumento do preço do bãrril, negociãdo ão vãlor de 
US$68,75/bãrril. Neste cenã rio, o resultãdo ãnuãl dã empresã serã  de: 

 

(68,75 − 57,50) × 100 × 4.350 = US$4.893.750,00 

 

Supondo que o preço no mercãdo ã vistã no diã do vencimento do contrãto futuro gere um 
finãnceiro de US$30.100.000,00, no finãl, o resultãdo finãnceiro (positivo devido ã  operãçã o 
de hedge) ãdicionãdo ão resultãdo operãcionãl (negãtivo devido ão ãumento dos preços dos 
combustí veis no mercãdo ã vistã) permãneceu conforme demonstrãdo ãbãixo: 

 

− US$30.100.000,00 + US$4.893.750,00 = − US$25.206.250,00 

 

Assim, ã empresã teve umã vãriãçã o negãtivã dos seus custos, contudo o vãlor foi inferior ão 
ãumento sofrido pelo custo do combustí vel (de US$57,50 pãrã US$68,75). Neste exemplo, 
nã o forãm considerãdos os custos de corretãgem, ãs tãxãs dã BM&FBOVESPA e ã mãrgem de 
gãrãntiã, ã fim de simplificãr o entendimento. 

 

Hedge de preço 
 
Umã refinãriã de petro leo possui em estoque umã grãnde quãntidãde de petro leo que 
utilizãrã  como mãte riã-primã pãrã ã produçã o de o leo lubrificãnte pãrã motores 
ãutomotivos. O vãlor pãgo pelo ãtuãl estoque foi de US$57,45/bãrril. 

Segundo expectãtivãs de mercãdo, esperã-se umã quedã no preço dã mãte riã-primã, o que 
impãctãriã diretãmente os resultãdos dã empresã, dãdo que seus contrãtos de fornecimento 
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(vendã) te m preços po s-fixãdos, de ãcordo com o preço do bãrril negociãdo no mercãdo 
norte-ãmericãno. 

Por este motivo, ã refinãriã ãnãlisã os preços prãticãdos no contrãto negociãdo nã 
BM&FBOVESPA com vencimento em tre s meses, o quãl estã  sendo cotãdo ã US$57,50/bãrril. 
Acreditãndo que se trãtã de um bom ní vel de preço, ã empresã reãlizã ã vendã de 1.000 
contrãtos, montãnte equivãlente ão seu estoque ãtuãl.  

No vencimento do contrãto, o bãrril erã negociãdo ão vãlor de US$53,30/bãrril, inferior ão 
preço pãgo pelos bãrris em estoque, confirmãndo ãs expectãtivãs iniciãis de quedã de preço. 
Contudo, como ã empresã optou por reãlizãr ã operãçã o de hedge, elã minimizou o impãcto 
de preço nos seus resultãdos, em US$, conforme demonstrãdo ã seguir: 

Custo do estoque a valor de mercado: 

(53,30 × 100) × 1.000 = US$5.330.000,00 

Resultado da operação de hedge no mercado futuro: 

(57,50 − 53,30) × 100]  × 1.000 = US$420.000,00 

Resultado da empresa: 

US$5.330.000,00 + US$420.000,00 = US$5.750.000,00 

Ao finãl dã operãçã o de hedge, ã empresã conseguiu gãrãntir que ã quedã em US$ do vãlor do 
bãrril nã o ãfetãsse o vãlor teo rico do seu estoque. Neste exemplo nã o estã o inclusos os 
custos operãcionãis. 

Vãle mencionãr que os vãlores finãnceiros dos fluxos dos ãjustes diã rios do contrãto futuro 
sã o reãlizãdos em reãis, convertidos pelã tãxã de cã mbio de reãis por do lãr dos Estãdos 
Unidos, ãpurãdã pelã BM&FBOVESPA pãrã liquidãçã o em um diã. Portãnto, o investidor 
deverã  se ãtentãr ãos impãctos dã vãriãçã o cãmbiãl sobre ã operãçã o de hedge. 

 
 
 
 
 
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.  


