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Instrumento de proteção contra variações de preço da taxa de câmbio de dólar comercial. 

O produto 

O Contrato Futuro de Do lar Comercial e  um dos derivativos financeiros listados mais 
negociados na BM&FBOVESPA, pois o ativo subjacente e  a taxa de ca mbio de reais por do lar 
dos Estados Unidos, a principal moeda da balança comercial brasileira. 

O contrato pode ser utilizado por diversos tipos de investidores e finalidades, como, por 
exemplo, proteça o de recebí veis ou passivos em do lares norte-americanos ou ate  mesmo 
negociaça o da tende ncia da taxa de ca mbio em uma data futura, possibilitando aos 
investidores ficarem expostos em moeda estrangeira. 

A facilidade de negociaça o para qualquer tipo de investidor, bem como a simplicidade em criar 
posiço es de exposiça o a  taxa de ca mbio norte-americana, faz do Contrato Futuro de Do lar 
Comercial um dos contratos de maior liquidez negociados na BM&FBOVESPA. 

Destaca-se que a taxa de liquidaça o do contrato e  a taxa de ca mbio PTAX800, cotaça o de venda, 
apurada e divulgada pelo Banco Central. Essa cotaça o e  a mais utilizada para efeitos de 
contratos comerciais, marcaça o a mercado de balanço ou de posiço es, inclusive refere ncia para 
liquidaça o de contratos de balca o. 

 

Como funcionam os contratos futuros? 

No mercado de derivativos, para se proteger contra variaça o de preços, comprador e vendedor 
acordam o preço do produto em uma determinada data no futuro e fecham um contrato na 
BM&FBOVESPA. 

No vencimento do 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. 

 

Vantagens do produto 

• Proteção contra oscilações de preço do dólar comercial (hedge). 
• Possibilidade de alavancagem de posição. 
• Facilidade de acesso para investidor que queira tomar exposição no dólar norte-

americano sem ter a necessidade de comprar a moeda a vista. 
• Transparência nas negociações em plataforma eletrônica. 

 

Fique atento! 

Ao firmar um Contrato Futuro de Do lar Comercial, o investidor deve: 
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• considerar um desembolso inicial para o depósito de margem de garantia; 
• gerir fluxo de caixa para pagamento e recebimento dos ajustes diários;  
• estar ciente de que não há entrega física da moeda no vencimento, pois a liquidação é 

exclusivamente financeira. 

 
 
O que são e como funcionam os ajustes diários? 

Os ajustes dia rios fazem parte do mercado futuro. Imagine que um investidor compre um 
contrato futuro de determinado produto, cotado R$100,00 por unidade da mercadoria 
estabelecida em contrato (moedas, pontos ou sacas, 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. 

Caso o valor do contrato seja negociado a R$110,00 no dia seguinte, o investidor recebera , 
automaticamente, R$10,00 por contrato. Pore m, caso o valor caia para R$95,00, o investidor 
devera  pagar R$5,00 por contrato. Dessa maneira, os valores 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. 

 
O Contrato Futuro de Dólar Comercial 

O Contrato Futuro de Do lar Comercial possibilita que instituiço es financeiras e na o 
financeiras, institucionais, pessoas fí sicas e investidores estrangeiros, dentre outros, negociem 
a expectativa futura da taxa de ca mbio. Por se tratar de um derivativo listado, existem 
padronizaço es que facilitam a negociaça o e a concentraça o de liquidez nesse produto. 

A cotaça o e  dada em reais por US$1.000,00, e o tamanho do contrato e  de US$50.000,00. A 
variaça o mí nima de apregoaça o (tick size) e  de R$0,50 para cada US$1.000,00, sempre em 
mu ltiplos de 5 contratos (lote-padra o), o que faz cada variaça o mí nima gerar um valor 
financeiro para o investidor (tick value) de R$25,00 por lote. 

Ale m disso, e  possí vel negocia -lo todos os meses do ano, sendo a data de vencimento o 
primeiro dia u til do me s de vencimento do contrato. 
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Características técnicas 

Objeto de Negociaça o 
Taxa de Ca mbio de Reais por Do lar Comercial, transaça o 
PTAX800, cotaça o de venda, apurada e divulgada pelo Banco 
Central do Brasil 

Co digo de Negociaça o DOL 

Tamanho do Contrato US$50.000,00 

Cotaça o Reais por US$1.000,00, com uma casa decimal 

Variaça o Mí nima 
(Tick Size) 

R$0,50 por US$1.000,00 

Lote-padra o 5 contratos 

U ltimo Dia de Negociaça o  
U ltima sessa o de negociaça o na BM&FBOVESPA anterior a  data 
de vencimento 

Data de Vencimento Primeiro dia u til do me s de vencimento do contrato 

Meses de Vencimento Todos os meses 

Ajuste Dia rio 

a) Ajuste das operaço es realizadas no dia: 
ADt =  (PAt − PO) × 50 × n 

b) Ajuste das posiço es em aberto no dia anterior: 
ADt =  (PAt − PAt−1) × 50 × n 

 
Onde: 

ADt = valor do ajuste dia rio, em reais, referente a  data “t”; 
PAt = preço de ajuste do contrato na data “t” para o 

vencimento respectivo; 
PO = preço da operaça o; 
n = nu mero de contratos; 
PAt−1 = preço de ajuste do contrato na data “t-1” para o 

respectivo vencimento.  
 

Condiço es de Liquidaça o 
no Vencimento 

VL = TDt−1 × 1.000 
Onde: 
VL = valor de liquidaça o, expresso em reais por US$1.000,00; 
TDt−1 = taxa de ca mbio de reais por do lar do dia u til anterior a  

data de vencimento. 
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Formação do código de negociação 
Os co digos de negociaça o dos contratos seguem a estrutura de 6 caracteres alfanume ricos com 
o seguinte padra o: 

AAA+B+CC 

Onde: 

AAA = representa os tre s dí gitos do contrato da respectiva moeda; 
B = representa o dí gito do me s, conforme padra o internacional;  
CC = representa os dois dí gitos do ano de vencimento, conforme padra o internacional.  
 
Exemplo: 

Contrato Futuro de Dólar Comercial com vencimento em janeiro de 2020: 
Código: DOLF20. 

 
Aplicabilidade 
Proteção contra alta nos preços 

Um investidor possui um passivo indexado ao do lar no valor de US$10.000.000,00. Para que 
na o corra eventuais riscos, monitora a expectativa do mercado que, no momento, e  de alta na 
cotaça o do do lar. Sabendo de sua exposiça o, decide se proteger contra a alta da moeda com 
contratos futuros de do lar comercial (DOL). Para tanto, sabendo que o contrato futuro de do lar 
comercial tem lote mí nimo de cinco contratos, precisara  adquirir 200 contratos, conforme 
segue: 

US$10.000.000,00

US$50.000,00
= 200 contratos 

 

Sendo assim, monta uma posiça o comprada ao preço de R$3.900,00/US$1.000,00 para quatro 
meses. Contudo, conforme previsto, a cotaça o do do lar subiu e sua expectativa foi 
concretizada. Dessa forma, sua posiça o no contrato gerou o seguinte financeiro: 

Mês 
Preço de ajuste ao final 

do mês 
Ajustes diários  

acumulado no mês 
Cálculo 

1º R$3.850,00/US$1.000,00 - R$500.000,00 (3.850 – 3.900) x 50 x 200 

2º R$4.020,00/US$1.000,00 + R$1.700.000,00 (4.020 - 3.850) x 50 x 200 

3º R$4.120,00/US$1.000,00 + R$1.000.000,00 (4.120 - 4.020) x 50 x 200 

4º R$4.190,00/US$1.000,00 + R$700.000,00 (4.190 - 4.120) x 50 x 200 

 
Somatório dos ajustes 

diários 
+R$2.900.000,00 
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No vencimento, o valor do do lar de fechamento foi de R$4.190,00/US$1.000,00, sendo que o 
investidor recebeu R$2.900.000,00, referente ao somato rio dos ajustes dia rios do perí odo.  

Considerando que seu passivo de US$10.000.000,00, na data de pagamento, era equivalente a 
R$41.900.000,00 (US$10.000.000,00 x R$4,19) e descontando o montante recebido em sua 
posiça o comprada em contratos futuros, o investidor travou o montante em reais na seguinte 
taxa de ca mbio: 

R$41.900.000,00 −  R$2.900.000,00

US$10.000.000,00
= R$3,90/US$1,00 

 
Portanto, com a operaça o de hedge, o investidor garantiu a taxa de ca mbio para a data de 
pagamento do passivo em do lares, fixando o montante em reais ja  no iní cio da operaça o. 

Hedge de venda 

A tesouraria de uma empresa analisa os possí veis cena rios para o do lar para os pro ximos tre s 
meses e verifica que o vie s e  de apreciaça o do real, ou seja, de queda na taxa de ca mbio de reais 
por do lar.  

Como a empresa exportou para a China e o pagamento sera  feito em do lares, o risco de queda 
no preço da moeda diminuiria o seu valor em reais no momento da conversa o pela taxa de 
ca mbio. Sendo assim, decide montar uma posiça o de venda no mercado futuro de do lar para 
se proteger contra esse cena rio.  

Dado que o montante do contrato e  de US$1.750.000,00, a quantidade negociada no contrato 
futuro foi de 35 contratos ao preço de R$4.150,00/US$1.000,00, conforme segue:  

US$1.750.000,00

US$ 50.000,00
= 35 contratos 

Assim, em um cena rio em que a expectativa da empresa para um cena rio de apreciaça o da 
moeda local tenha sido concretizada, com a taxa de ca mbio de do lares atingindo 
R$3.900,00/US$1.000,00 na data do pagamento do contrato, a empresa teria os seguintes 
fluxos financeiros no vencimento: 

Ajustes diários recebidos: (R$4.150,00 – R$3.900,00) × 50 × 35 = + R$437.500,00 
Venda no mercado a vista: R$3.900,00 × US$1.750.000,00 = + R$6.825.000,00 
Resultado final: R$437.500,00 + R$6.825.000,00 = + R$7.262.500,00 
Ao final, a operaça o de proteça o garantiu a venda dos do lares ao valor de: 
 

R$7.262.500,00

US$1.750.000,00
= R$4,15/US$1,00 

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. 
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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 www.bmfbovespa.com.br, em 
Serviços, Central do participante, Busca de corretoras. 
 
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.   

 


