É fundamental conhecer seus custos de produção. Você deve ter
controle total de seus gastos com pastagem, sal, combustível, mão
de obra, medicamentos, vacinas etc.
Também é importante saber que o preço do boi gordo negociado na Bolsa refere-se a animais prontos para abate, machos, com
peso individual entre 450kg e 550kg e idade máxima de 42 meses,
negociados no mercado a vista do Estado de São Paulo.
Diante do preço futuro e do custo de produção, o pecuarista pode
mensurar sua margem e, se for o caso, vender no mercado futuro,
atenuando o risco de variação negativa de sua margem.

Na Bolsa, o preço se torna
referência para todo
o mercado

O contrato futuro de boi gordo é negociado em pregão eletrônico. Os preços mostram qual é a expectativa do mercado sobre as
condições de oferta e procura para os meses futuros. Assim, quem
determina o preço é o mercado, mediante maior ou menor procura/oferta do produto. Esse contrato é liquidado pelo Indicador

de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&FBOVESPA.

As operações do mercado futuro são ajustadas diariamente. Isso
significa que o vendedor e o comprador acertam todos os dias a
diferença entre o preço futuro anterior e o atual, conforme ocorra
elevação ou queda no preço futuro da mercadoria.
Como sua operação sempre está a preço de mercado, você pode
entrar e sair do mercado futuro a qualquer momento.

Benefícios para toda a cadeia
produtiva
Por meio de operações de compra e venda, toda a cadeia produtiva pode garantir preços futuros e assegurar as respectivas
margens de lucro.

Como operar no mercado
futuro

As operações com contratos futuros são regulamentadas e fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela
própria Bolsa. A BM&FBOVESPA assume a responsabilidade pela
liquidação das operações, garantindo o cumprimento do que foi
combinado, dando credibilidade aos negócios realizados.
Conheça o mercado futuro. Procure uma corretora.

www.bmfbovespa.com.br

Derivativos são ativos de renda variável, ou seja, não oferecem ao investidor rentabilidade garantida, previamente conhecida. Por não oferecer garantia de retorno, devem ser considerados investimentos de risco.

O que você precisa saber para
realizar uma operação no
mercado futuro

