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Novas demandas do agronegócio fazem mercado futuro criar produtos para milho e algodão; 
futuro do etanol completa um ano sem sucesso 
 
Após registrar uma expansão de 64% no setor de agronegócios a Bolsa de Mercadorias & 
Futuros (BM&F) irá lançar novos produtos para atender a crescente demanda de quem opera 
no setor. Os primeiros beneficiados serão os mercados de algodão e milho que estão sendo 
finalizados tecnicamente e devem ganhar ainda nesse semestre novas opções de contratos 
futuros. 
 
O novo contrato de algodão será destinado à exportação e terá como diferencial a precificação 
no porto de saída. Hoje a demanda interna dessa commodity absorve apenas dois terços da 
produção nacional, tornando imprescindíveis os contratos de exportação. Os cotonicultores 
formam uma das maiores adesões do setor agrícola a vendas antecipadas, com contratos 
firmados até a 2011. 
 
No caso do milho, a BM&F vai transformar o contrato já existente, com base nos preços 
praticados em Campinas, numa espécie de `contrato-mãe' que poderá ser utilizado 
simultaneamente com um novo contrato que irá observar os diferenciais de preço de outras 
praças, lançando bases de preço em regiões como Paranaguá, oeste do Paraná e Triângulo 
Mineiro. "Como se trata de um mercado muito regionalizado e sem hegemonia há muitas 
oscilações no preço. Podendo operar simultaneamente esse agente terá um hedge mais 
eficiente", explica Ivan Wedekin, diretor de produtos do agronegócio e energia da BM&F. 
 
Segundo Wedekin, o novo contrato irá possibilitar a entrega física e quem estiver na posição 
comprada poderá saber com maior clareza onde será realizado o recebimento da mercadoria e 
avaliar melhor questões relacionadas ao pagamento de impostos. 
 
Demanda aquecida 
 
Na última segunda-feira, quando faltavam seis pregões para encerrar o primeiro trimestre, a 
BM&F já registrava 657 mil contratos agropecuários em 2008, um incremento que supera em 
mais de 70% o desempenho no mesmo período do ano passado enquanto nas demais Bolsas 
esse aumento foi de 25%, em média.  
 
A BM&F chega a registrar a abertura de mais de 36 mil contratos de boi gordo por dia, sendo 
que cerca de 30% das posições compradas do contrato que é hoje o mais negociado na Bolsa 
são de pessoas jurídicas financeiras, fundos e investidores não residentes. A posição de venda 
desses agentes também é significativa, próxima dos 50%. O resultado no ano é quase 260 mil 
contratos de boi gordo, um aumento de 156%. 
 
Com tamanha liquidez, a companhia busca agora democratizar o acesso dos produtores aos 
mecanismos de proteção que a Bolsa oferece. Nesse processo, além das entidades do setor a 
Bolsa conta com os bancos que têm usado o mercado futuro como estratégia para reduzir risco 
em carteira de crédito. O Banco do Brasil, por exemplo, tem um programa pelo qual 400 
funcionários ligados ao crédito rural partem para as áreas de produção para difundir a cultura 
de hedge. 
 
Etanol segue na contramão 
 
Perto de completar um ano, o contrato de etanol ainda não emplacou. Na ocasião do seu 
lançamento a expectativa das principais lideranças do setor e da própria BM&F era colocar o 
Brasil como pioneiro na formação de preço do produto, possibilitando a arbitragem dos preços 
de safra e entressafra. 
 
No balanço dos últimos 11 meses Wedekin admite que o volume de negócios poderia ser bem 
maior. "Na verdade não existe um `"mercado livre' de álcool no Brasil, há uma série de 



regulações e diferentes situações tributárias que prejudicam o funcionamento do mercado 
físico de álcool e conseqüentemente e mercado futuro", avalia. "A BM&F é a única a reduzir as 
distorções do mercado", completa o diretor de Agronegócios e Energia. 
 
De acordo com Wedekin, um dos principais entraves para uma melhor fluidez nas negociações 
do produto é uma resolução determinada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) que 
determina que o produtor só pode vender para um distribuidor ou para um exportador. "Esse é 
um fator muito limitante já que se um fundo estiver interessado e for o comprador não poderá 
receber se não for exportador ou distribuidor", explica. 
 
De maio de 2007 até fevereiro deste ano foram realizados apenas 22,3 mil contratos de 
etanol, o pior desempenho entre as commodities agrícolas.  
 
O impulso que o contrato de etanol tanto precisa pode vir de fora. No acordo que a BM&F 
firmou com o grupo CME, controlador das Bolsas de Chicago, indica que a commodity terá um 
tratamento diferencial na parceria. O acordo prevê um alinhamento entre as duas instituições 
que não poderão lançar um contrato que esteja sendo negociado pela outra. No caso do 
etanol, a BM&F terá exclusividade nas negociações de contratos de etanol com álcool fabricado 
tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima. A medida deve atrair os investidores 
internacionais que desejam importar etanol. Por outro lado, a CME deverá operar sozinha os 
contratos de etanol à base de milho. 
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