
CONTRATOS DERIVATIVOS

Futuro de  
Boi Gordo



Ferramenta que permite 
a gestão financeira 
do risco existente nas 
operações realizadas no 
mercado físico.

Futuro de Boi Gordo



O Contrato Futuro de Boi Gordo é negociado no Brasil des-
de 1980 e, originalmente, previa a entrega física do ativo. Ao 
longo de sua vida, sofreu algumas mudanças como, em 1994, 
quando também passou a ser permitida a liquidação do tipo 
financeira, utilizando o Indicador de Preço Disponível do Boi 
Gordo Esalq/BM&FBOVESPA e, em 2000, quando teve sua 
cotação alterada de dólares dos Estados Unidos da América 
para reais do Brasil, em função do fato de o preço do boi ser 
determinado no mercado interno e a sua negociação ocorrer 
na moeda local; por fim, em 2012, a possibilidade de entrega 
física da mercadoria foi descontinuada, permanecendo so-
mente a entrega financeira. 

Esse contrato é negociado em reais por arroba (1 arroba = 15kg) e 
tem lote-padrão de um contrato. Cada contrato equivale a 330 ar-
robas, ou seja, o valor negociado deverá ser multiplicado por 330 
com o objetivo de encontrar o valor nocional de cada operação. 

A cotação ocorre em reais por arroba líquida, com duas casas 
decimais. A oscilação mínima do contrato é de R$0,01/arroba 
gerando valor financeiro para a mínima variação (tick value) 
de R$3,30. 

Supondo que o investidor queira comprar um Contrato Fu-
turo de Boi Gordo (código de negociação BGI) ao preço de 
R$127,50/arroba para o vencimento outubro; para encontrar 
o valor nominal da sua posição, ele deverá multiplicar o pre-
ço da arroba (R$127,50) pela quantidade mínima de 330 ar-
robas, e obterá R$42.075,00 por lote mínimo de negociação. 

O contrato prevê a possibilidade de negociação com venci-
mentos mensais, com último dia de negociação e vencimen-
to no último dia útil do mês de vencimento. No encerramen-
to das posições, a liquidação financeira ocorrerá no dia útil 
subsequente à operação.

Os mercados futuros são instrumentos de seguro contra as 
oscilações dos preços, permitindo que os pecuaristas determi-
nem o preço de venda do boi antecipadamente. O confinador, 
por exemplo, irá adquirir, em maio, bois magros para engordá-
-los e vendê-los ao frigorífico em outubro. Para o confinador, 
os custos da aquisição do boi magro e de confinamento são 
conhecidos em maio, no momento da decisão pela engorda. 
No entanto, o preço de venda em outubro poderá compro-
meter os custos da operação. Para evitar o risco de queda dos 
preços, o pecuarista pode garantir, em maio, o preço de venda 
para outubro por meio do mercado futuro.

O período de safra do mercado de boi gordo tem seu pico 
em maio. Nessa época do ano, há maior oferta de animais ter-
minados (prontos para abate).  O período de entressafra tem 
seu pico em outubro, pois, nessa época, a oferta é menor de 
animais terminados. O desenvolvimento de técnicas aplicáveis 
a confinamento e pasto, contribuindo para a homogeneização 
do volume de produção ao longo do ano. Como consequência, 
os meses de safra e entressafra podem ser menos marcantes.



APLICABILIDADE

Garantindo o preço de venda de uma mercadoria

Em determinado dia, um confinador pretende engordar 1.000 
cabeças de boi para venda em outubro. Nessa data, buscando 
reduzir os riscos de oscilação de preço até o vencimento, ele 
realiza a análise dos preços praticados nesse momento no mer-
cado futuro. Com o auxílio de uma corretora, esse confinador 
é informado que o Contrato Futuro de Boi Gordo com venci-
mento em outubro está sendo cotado em R$110/arroba. A 
esse preço, o confinador tem segurança de que sua margem 
de lucro está protegida, então realiza a venda de 50 contratos 
(equivalente a 1.000 bois) ao preço de mercado. 

Nesse momento, mesmo enfrentando um período de insta-
bilidade, o confinador garantiu o preço de venda da merca-
doria a R$110/arroba fixando essa margem de rentabilidade 
no período sem considerar os custos operacionais da Bolsa.

Em outubro, o confinador vendeu seus bois para o frigorifico. 
Nessa data, também vencimento do contrato futuro, os pre-
ços no mercado físico e na BM&FBOVESPA se igualam, pois o 
preço da Bolsa equivale à média dos últimos cinco dias úteis 
do Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&FBOVESPA: R$100/ar-
roba. Como o indicador é o preço físico, o frigorifico pagará 
R$100/arroba ao pecuarista. Nesse momento, o confinador 
encerra sua posição na Bolsa e vende os bois no mercado 
físico. O confinador vendeu, na Bolsa, 50 contratos a R$110/
arroba. No encerramento, o preço caiu para R$100/arroba. 
Portanto, receberá R$10/arroba na Bolsa (R$110 - R$100). So-
mado aos 100 que irá receber do frigorífico, o confinador terá 
como resultado R$110/arroba. Note que a operação na Bolsa 
teve como objetivo proteger o produtor da queda dos preços 
do boi, o que impactaria sua rentabilidade.

É importante reforçar que a posição no mercado futuro 
pode ser encerrada a qualquer momento. Para tal, deverá 
realizar a operação inversa, ou seja, como vendeu 50 con-
tratos deverá comprar o mesmo número de contratos. Se o 
pecuarista permanecer até o final do contrato, o último dia 
útil do mês de vencimento será liquidado pela média dos úl-
timos cinco dias do indicador a vista Esalq/ BM&FBOVESPA.

Operação de spread

A operação de spread consiste na compra de um vencimen-
to futuro e na venda simultânea de outro vencimento futu-
ro. Exemplos: comprar junho e vender setembro ou vender 
maio e comprar agosto.

A escolha de qual vencimento comprar ou vender está 
relacionado ao objetivo dessa operação. O spread tem 
por intuito promover o alinhamento dos preços, ou seja, 
quando os agentes do mercado percebem que os preços 
estão fora de compasso, fazem essa operação para arbi-
trar os preços e trazê-los para normalidade.

O exemplo aqui analisado será o spread entre os venci-

mentos futuros de boi gordo com vencimento janeiro e 
fevereiro. Nos últimos anos, o mês de janeiro tem repre-
sentado o início do período de safra, que atinge seu pico 
em maio. Nesse sentido, os preços em janeiro têm se mos-
trado superiores aos de fevereiro.

Em dezembro do ano anterior, os preços do boi gordo para 
janeiro eram R$112,00/arroba e, para fevereiro, R$113,50/
arroba. Note que o fevereiro estava R$1,50/arroba acima do 
vencimento de janeiro (spread).

Historicamente, notamos que o vencimento janeiro es-
teve superior ao fevereiro, criando um cenário favorável 
para operar esse desalinhamento realizando uma opera-
ção comprada no vencimento janeiro a R$112,00/arroba 
e vendido no vencimento fevereiro a R$113,50/arroba.

Quando os preços estivessem na direção pretendida pelo 
agente, ou seja, janeiro superior a fevereiro, o agente po-
deria encerrar a operação de spread. Em janeiro, por exem-
plo, o vencimento janeiro estava em R$112,24/arroba e o 
fevereiro em R$110,88/arroba, ou seja, o fevereiro estava 
R$1,36/arroba abaixo do janeiro. Nesse dia, portanto, en-
cerraríamos o spread, vendendo o janeiro e comprando o 
fevereiro. Veja, a seguir, os resultados financeiros.

Início da operação – Dezembro
Tipo Vencimento Quantidade Preço Nocional

Compra Janeiro 50 112,00 1.848.000

Venda Fevereiro 50 113,50 1.872.750

Fim da operação – Janeiro
Tipo Vencimento Quantidade Preço Nocional

Compra Fevereiro 50 110,88 1.829.520

Venda Janeiro 50 112,24 1.851.960

Resultado
Mês Início Fim Cálculo Resultado

Janeiro 112,00 112,24 (112.24-112) x 50 x 330 3.960

Fevereiro 113,50 110,88 (113.50-110.88) x 50 x 330 43.230

Total 47.190

Resultados financeiros

Note que o resultado financeiro no vencimento janeiro e 
no fevereiro possibilitou resultado de R$47.190,00. A ope-
ração de spread deve ser feita com cautela, pois o spread 
poderia ter caminhado na direção contrária à esperada 
pelo agente, gerando resultado líquido negativo. Além 
disso, não foram considerados os custos operacionais. Ao 
realizar uma operação, deve-se considerar os custos ope-
racionais confirmando a sua viabilidade.



BENEFÍCIOS
• Utilizado para realizar proteção contra 

sazonalidade da mercadoria.
• Eficiente contra o risco de base evitando 

oscilações não esperadas.
• Possibilita operações com derivativos de 

milho devido à alta correlação, uma vez que 
essa commodity é utilizada como insumo no 
desenvolvimento de bois magros.

• Baliza a tomada de decisão do tipo de produção 
entre confinamento e semiconfinamento, 
além de auxiliar o pecuarista a administrar com 
eficiência os riscos de reposição inadequada do 
gado após a safra.

PONTOS DE ATENÇÃO
• Disponibilidade de caixa para honrar os ajustes diários.
• Aporte de margem de garantia.
• Custo de produção.
• Base histórica entre a sua região e o preço do boi no 

estado de São Paulo.
• Sazonalidade do produto e da sua região para 

entender os componentes de enfraquecimento e 
fortalecimento da base.

• Variações climáticas.
• Descolamento dos custos dos insumos (milho, soja e 

sorgo).
• Alterações nas relações de troca: 

– Boi gordo x boi magro;
– Boi gordo x bezerro;
– Boi gordo x milho.



A BASE

O conceito de base para derivativos é a diferença entre o 
preço do ativo-objeto no mercado a vista e o preço futuro. 
Para os contratos agropecuários, também são considera-
dos custos de impostos, fretes e sazonalidade nos produtos 
– o mesmo produto, em regiões diferentes, poderá sofrer 
influências distintas devido a fatores de oferta e demanda 
locais, além de diferenças fiscais e problemas sanitários.

Então, podemos definir que:

Base = preço a vista – preço futuro

Diversas variáveis podem influenciar o preço do boi 
gordo, como custos de insumos e pastagens, maquiná-
rios, cuidados veterinários, além dos itens citados an-
teriormente. O contrato futuro permite que o produtor 
trave o preço de venda da mercadoria com base nos 
custos conhecidos ou estimados. Por isso, a importân-
cia de conhecer os custos de produção.

Como operar a base no mercado boi gordo

Exemplo

Sou pecuarista em Goiás. Posso utilizar o contrato futuro 
de boi gordo para me proteger das variações de preço? 

Sim. O primeiro passo é conhecer a base histórica entre 
sua região e o preço do contrato futuro (que tem o Esta-
do de São Paulo como região formadora de preço).

Após consultar a base histórica das regiões de Goiás em 
relação ao preço futuro, esse investidor realizou uma ven-
da de contratos futuros de boi a R$125,00/arroba para 
o vencimento outubro. Ele constatou que o preço de 
R$125,00/arroba decrescido da base média de –R$7,00/
arroba, remunerava-o de acordo com suas expectativas. 
No vencimento do contrato, o pecuarista, que tinha tra-

vado sua posição a R$125,00/arroba, receberá a diferen-
ça do preço travado e o preço de liquidação do contrato 
dado pela média do indicador Esalq/BM&FBOVESPA dos 
cinco últimos dias úteis, neste caso, R$122,00/arroba.

Ele teria recebido, então, R$3,00/arroba (125,00 – 122,00) 
de ajustes diários acumulados no período. Esperando a 
base de –R$7,00/arroba, o pecuarista teria vendido seus 
bois a R$115,00/arroba (122,00 – 7,00) no mercado físico.

Acrescido o ajuste obtido no futuro, ele teria retorno 
final de R$118,00/arroba (115,00 + 3,00). Porém, com a 
variação da base, o valor da arroba para essa região so-
freu uma queda, sendo que o valor de venda dos bois no 
mercado físico seria R$112,00/arroba, ocorrendo aumen-
to na diferença de base de R$7,00 para R$10,00 (122,00 
– 10,00). Portanto, sua receita final seria de R$115,00/ar-
roba (112,00 + 3,00).  A variação da base causou, neste 
caso, desvalorização de 2,7% na arroba. Neste caso, diz-
se que a base enfraqueceu, ou seja, o preço na região se 
desvalorizou mais que no centro de formação de preço. 
Caso contrário, é o fortalecimento da base.

Realizando a fixação do preço do boi gordo na 
BM&FBOVESPA

Para fixar os preços na BM&FBOVESPA, o pecuarista 
deve conhecer seu custo de produção. Ele deve progra-
mar quando irá vender os bois para que o vencimento 
escolhido para negociação na Bolsa coincida com a ven-
da no mercado físico a fim de reduzir o risco de preço.

Tendo conhecimento dessas informações, o produtor 
deve procurar uma corretora autorizada a negociar com 
a BM&FBOVESPA. 

A lista das corretoras encontra-se em  
www.bmfbovespa.com.br.



CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

Objeto de 
negociação

Bovinos machos, com 16 (dezesseis) arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade 
máxima de 42 (quarenta e dois) meses.

Tamanho do 
contrato

330 (trezentas e trinta) arrobas líquidas.

Cotação de preço
Reais por arroba líquida, com duas casas decimais, excluída a Contribuição 
Especial da Seguridade Social Rural (CESSR). 

Variação mínima 
(tick size)

R$0,01 (um centavo de real) por arroba líquida.

Último dia de 
negociação e data 
de vencimento

Último dia útil do mês de vencimento.

Meses de 
vencimento

Todos os meses.

Código de 
negociação 

BGI

Ajuste diário

O ajuste diário das posições em aberto será realizado até o vencimento do 
contrato, de acordo com as seguintes fórmulas: 

Ajuste diário das posições realizadas no mesmo dia de negociação:

Futuros	  

𝑉𝑉𝑉𝑉 =
50.000
𝑖𝑖

360×100×𝑛𝑛 + 1
  

Onde:  

𝑖𝑖   =  taxa  de  cupom  cambial  negociado  na  operação;  

𝑛𝑛   =  número  de  dias  corridos  entre  a  data  da  operação,  inclusive,  e  a  data  de  vencimento  do  contrato,  exclusive.  

	  

Ajuste  diário = 𝑃𝑃𝑃𝑃! − 𝑃𝑃𝑃𝑃 ×330×𝑛𝑛	  

Ajuste  diário = 𝑃𝑃𝑃𝑃! − 𝑃𝑃𝑃𝑃!!! ×330×𝑛𝑛	  

𝐴𝐴𝐴𝐴	  =	  valor	  do	  ajuste	  diário;	  

PA!	  =	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia;	  

PO	  =	  preço	  do	  negócio;	  

n	  =	  número	  de	  contratos;	  

PA!!!	  =	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  de	  negociação	  anterior.	  

	  

Ajuste diário das posições em aberto no dia anterior de negociação:

Futuros	  

𝑉𝑉𝑉𝑉 =
50.000
𝑖𝑖

360×100×𝑛𝑛 + 1
  

Onde:  

𝑖𝑖   =  taxa  de  cupom  cambial  negociado  na  operação;  

𝑛𝑛   =  número  de  dias  corridos  entre  a  data  da  operação,  inclusive,  e  a  data  de  vencimento  do  contrato,  exclusive.  

	  

Ajuste  diário = 𝑃𝑃𝑃𝑃! − 𝑃𝑃𝑃𝑃 ×330×𝑛𝑛	  

Ajuste  diário = 𝑃𝑃𝑃𝑃! − 𝑃𝑃𝑃𝑃!!! ×330×𝑛𝑛	  

𝐴𝐴𝐴𝐴	  =	  valor	  do	  ajuste	  diário;	  

PA!	  =	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia;	  

PO	  =	  preço	  do	  negócio;	  

n	  =	  número	  de	  contratos;	  

PA!!!	  =	  preço	  de	  ajuste	  do	  dia	  de	  negociação	  anterior.	  

	  

 

Onde:
AD = valor do ajuste diário;
PAt = preço de ajuste do dia;
PO = preço do negócio;
n = número de contratos;
PAt-1 = preço de ajuste do dia de negociação anterior.

Liquidação por 
índice de preços

𝑃𝑃𝑃𝑃! =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼!!

!!!!!
5

  

Onde:  

𝑃𝑃𝑃𝑃!   =  preço  da  operação  relativa  à  liquidação  da  posição  por  índice  de  preços,  expresso  em  reais  por  arroba  líquida;  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼!=  Indicador  de  Preço  Disponível  do  Boi  Gordo  BM&FBOVESPA,  expresso  em  reais  por  arroba  líquida,  apurado  por  instituição  
renomada  em  coleta  de  preços,  definida  em  Ofício  Circular,  e  divulgado  no  site  da  Bolsa;  

𝑑𝑑 − 4  =  quarto  dia  útil  anterior  ao  último  dia  de  negociação;  

𝑑𝑑  =  data  de  vencimento  do  contrato  e  último  dia  de  negociação.  

Onde:
POt = preço da operação relativa à liquidação da posição por índice de preços, 
expresso em reais por arroba líquida;
IBOIGORDOt= Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo BM&FBOVESPA, ex-
presso em reais por arroba líquida, apurado por instituição renomada em coleta 
de preços, definida em Ofício Circular, e divulgado no site da Bolsa;
d−4 = quarto dia útil anterior ao último dia de negociação;
d = data de vencimento do contrato e último dia de negociação.

Formação de  
preço

Estado de São Paulo, nas regiões com base nos preços de Araçatuba, Presidente 
Prudente, Bauru e São José do Rio Preto.



Termos e Condições de Responsabilidades
Os leitores podem utilizar cotações e demais dados disponíveis neste folder exclusivamente para uso pessoal. Não é permitido reproduzir, transmitir, 
comercializar, locar, publicar ou distribuir parte ou totalidade do conteúdo, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e expressa autorização da 
BM&FBOVESPA. 
Os textos e tabelas contidos neste impresso têm propósito unicamente informativo, não representando recomendação de investimento. Todas as 
informações disponíveis em suas páginas não foram produzidas para servir de base para qualquer decisão de investimento.
As informações disponibilizadas são obtidas de fontes entendidas como confiáveis. Entretanto, a BM&FBOVESPA não garante e não se responsabiliza por 
pontualidade, integridade, exatidão e atualização das informações contidas neste material. 
Em nenhuma hipótese a BM&FBOVESPA, seus prepostos e/ou corretoras associadas serão responsáveis por perdas e danos diretos ou indiretos, 
incidentais ou consequentes, custos ou despesas, lucros cessantes, atrasos, inexatidões, erros, omissões, interrupções, prejuízo resultante do acesso não 
autorizado e mau uso do folder. 
Contate a BM&FBOVESPA sempre que tiver dúvidas ou interesse em mais detalhes sobre este folder. 
A BM&FBOVESPA tem o direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, modificar, suspender ou cancelar este material.
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linkedin.com/company/bm&fbovespa

twitter.com/bmfbovespa

facebook.com/bolsapravoce

Visite o site da BM&FBOVESPA

www.bmfbovespa.com.br/produtos


