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O mercado agropecuário negociado na BM&F Bovespa atingiu, no acumulado de janeiro a julho 
deste ano, volume financeiro de US$ 29,96 bilhões, com crescimento de 193,9% sobre os US$ 
10,2 bilhões do mesmo período do ano anterior. Conforme levantamento divulgado ontem, 
quando a base comparativa é alongada para o primeiro semestre de 2006, quando foram 
comercializados quase US$ 6 bilhões, o crescimento é ainda maior, de 400,5%. Ao todo, foram 
firmados cerca de 2 milhões de contratos, o dobro em relação ao acumulado de janeiro a julho 
de 2007, quando foi firmado pouco mais de 1 milhão. Ao analisar em separado o mercado de 
opções, é possível verificar um giro total de US$ 86,6 milhões, com avanço de 116,5% sobre o 
mesmo período de 2007 (US$ 40 milhões) e de 283,7% sobre o de 2006 (US$ 22,6 milhões).  
 
O crescimento exponencial, contudo, é acompanhado da baixa penetração desse tipo de 
negócio no mercado de futuros e derivativos. O balanço de junho mostra que a participação 
desse segmento no giro financeiro total da BM&F ainda é pequeno, representando menos de 
1%: enquanto no sexto mês do ano foram negociados R$ 2,4 trilhões na BM&F, o setor 
agropecuário não chegou a bater a casa dos R$ 10 bilhões. Segundo Fabiana Perobelli, 
economista da BM&F, no mercado de derivativos global, a participação dos agropecuários no 
total negociado situa-se entre 4% e 5%. "Diante desses números, nota-se um potencial 
significativo de crescimento. A história de estabilização da economia brasileira é recente, ainda 
não completou 15 anos. E a estabilidade é um fator fundamental para o desenvolvimento das 
negociações com derivativos", disse. 
 
Além disso, a própria característica do mercado força seu fortalecimento. "De uns tempos para 
cá, o cenário está mudando por causa da volatilidade de preço das commodities e do próprio 
dólar, que alteram a rentabilidade. Então, os produtores estão aprendendo a se proteger 
contra a flutuação de preço", afirmou o especialista Steve Cachia, analista de commodities da 
Ceralpar - Corretora de Cereais.  
 
Segundo o especialista, a BM&F atua como forma de viabilizar o incremento dos negócios, 
principalmente com o acordo firmando com a Bolsa de Chicago, que permitiu maior integração 
entre os mercados de derivativos de ambos os países e resultou em aumento da liquidez. 
 
Segmentos  
 
Conforme os dados, o segmento que agregou maior volume de negócios com crescimento 
acentuado no acumulado deste ano, tomando como base o mesmo período de 2007, foi o do 
boi gordo, com volume de US$ 16,9 bilhões. A cifra é 404,1% maior do que os US$ 3,3 bilhões 
verificados entre janeiro e julho de 2007.  
 
"O mercado de boi gordo tem crescido a uma velocidade absurda e deve continuar tendo 
incremento", afirmou Octavio Magalhães, gestor da Guepardo Investimentos. O motivo dessa 
maior procura seria a grande volatilidade dos preços do produto. Segundo dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a arroba do boi gordo, que encerrou julho 
de 2007 cotada a R$ 62,94 no mercado financeiro, atingiu quase R$ 94 ontem, mostrando 
valorização próxima a 50% em um ano. "O boi representa hoje mais da metade do índice 
futuro", continuou Magalhães, explicando que o movimento de alta se deveu tanto pelo 
aumento de investidores que procuram fazer hedge de seus contratos quanto pelo incremento 
das aplicações especulativas. "Um atrai o outro. O hedge, antes, não tinha liquidez por que 
não havia especulação. Da mesma forma, o especulador depende do hedge", afirmou. 
 
Outros destaques de avanço foram as negociações de etanol, que atingiram US$ 218 milhões e 
avançaram 510% sobre 2007. O mercado de milho subiu 418%, para US$ 1,95 bilhão e o de 
soja apresentou cifra acumulada no ano de US$ 2,7 bilhões (+208,9%). O mercado de café 
arábica, com US$ 8,2 bilhões, cresceu menos: 51,7% na comparação com 2007.  
 
"O indicador fundamental para entender a representatividade das negociações é comparar com 
a quantidade produzida e verificar o giro da negociação", explicou Fabiana. "No Brasil, o 



mercado mais maduro é o de café, pois em 2007 negociou 3,4 vezes sua produção", explicou. 
Os negócios de boi, por sua vez, representaram quase duas vezes as exportações de carne, 
enquanto que o mercado futuro de milho e a soja representaram, respectivamente, 10% e 9% 
da produção. 
 
 
Leia mais: 
 
Número de corretoras cai de 100 para 70 
 
Há cerca de dez anos, mais de cem corretoras operavam no mercado de derivativos e futuros. 
Hoje, esse número não chega a 70. 
 
Segundo executivos da Bradesco Corretora, esse movimento de consolidação foi 
proporcionado, em um primeiro momento, por uma iniciativa de desenvolvimento do mercado 
feita pela BM&F, que por volta dos anos 2000, aumentou exigências, como capital mínimo, 
para operação. Atualmente, contudo, esse movimento é verificado — em menor escala — por 
uma necessidade do próprio negócio. "Desde outubro e novembro de 2007 as bolas [Bovespa 
e BM&F] foram desmutualizadas, criando um novo cenário com aumento de investidores 
estrangeiros. Com isso, bancos de fora e até mesmo de dentro do Brasil estão comprando 
corretoras", afirmou José Lázaro Ferreira, superintendente da mesa de operações com 
derivativos da empresa. Especialista na área de BM&F da Bradesco Corretora, Pedro Fonseca 
lembrou que diversos fundos de investimento financiam o agronegócio através de operações 
estruturadas, trazendo mais liquidez para o setor. "Há fusões em todas as áreas [do mercado 
financeiro]. Os derivativos não iam ficar de fora", finalizou. 
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