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O  preço  de  qualquer  �po  de  produto  é  influenciado  por  sua  oferta  e  demanda  por  aquele  produto,  esta                   
mesma  lógica  também  vale  para  o  mercado  futuro,  porém,  como  o  nome  já  diz,  ele  retrata  as                  
EXPECTATIVAS   (baseada   na   oferta   e   demanda)   de   preços   para   datas   futuras.   

Essa  lógica  é  verdadeira,  e  podemos  constatar  que  datas  futuras  sempre  chegam,  e  o  quando  a  data                  
futura   chegar,   o   preço   que   antes   era   futuro,   e   agora   é   presente,   são   os   mesmos,   pois   a   data   é   a   mesma.  

O  ____________________,  ou basis ,  é  a  diferença  de  preço  entre  o  local  onde  o  produtor  ou  a  indústria                   
estão  localizados,  e  o  preço  da  bolsa  onde  o  produto  em  questão  está  listado.  Mesmo  sabendo  que  os                   
preços  de  determinados  locais  influenciem  os  preços  no  país  em  questão  e  até  no  mundo,  como  é  o  caso                    
da   CMEGroup   para   a   soja   e   para   o   milho,   vale   lembrar   que   cada   lugar   tem   suas   par�cularidades.   

Como  a  oferta  e  a  demanda  de  produtos  variam  durante  o  ano,  o  diferencial  de  base  também  costuma                   
variar.  Por  exemplo,  o  diferencial  de  base  da  soja  entre  Mato  Grosso  e  a  Bolsa  de  Chicago  apresenta                   
variações  bruscas,  chegando  até  valores  nega�vos  (eventualmente)  no  período  da  safra  de  Mato  Grosso.               
Neste  período,  o  preço  em  Mato  Grosso  já  chegou  a  R$  15,00/sc  menor  que  o  de  Chicago.  Quando  isso                    
acontece  convenciona-se  que  a  base  está  enfraquecida,  ou  seja,  a  situação  é  ruim  para  os  vendedores  e                  
boa  para  os  compradores.  Já  na  entressafra  de  produção  em  Mato  Grosso  (e  no  Brasil),  em  alguns  anos                   
seus  preços  chegaram  a  ser  maiores  que  os  de  Chicago.  Neste  caso,  convenciona-se  que  a  base  está                  
fortalecida,   ou   seja,   é   uma   boa   oportunidade   aos   vendedores   e   ruim   aos   compradores.   

Porém,  quando  se  analisa  uma  série  histórica,  nos  mesmos  períodos  do  ano,  essa  variação  é  bem  menor                  
e   esse   é   o   fator   chave   para   nosso   próximo   assunto.  

Através  dessa  “série  histórica”,  é  possível  saber  qual  será  o  preço  futuro  da  sua  cidade,  usando  o  preço                   
futuro  da  bolsa.  Por  exemplo,  se  o  diferencial  de  base  para  o  milho  em  julho  é  de  R$  -13,00/sc.  e  o  preço                       
na  B3,  para  o  vencimento  julho,  está  cotado  a  R$  33,00/sc,  qual  seria  o  preço  futuro  para  aquela  cidade?                    
O  cálculo  é  simples:  preço  futuro  mais  o  preço  da  base,  e  assim  o  preço  da  cidade  em  questão  seria  de                      
R$   20,00/sc.   

Conhecer  o  diferencial  de  base  ( basis )  é  fundamental  para  se  ter  parâmetro  na  hora  de  efetuar  a                  
negociação  do  seu  produto.  Além  disso,  é  uma  informação  importante  para  quem  quer  realizar  a                
operação   de    hedge .  

O hedge  pode  ser  de  compra,  ou  de  venda.  O  hedge  de  compra  é  efetuado  por  agentes  de  mercado,                    
como  a  indústria,  que  precisam  comprar  o  produto  �sico.  Já  o hedge  de  venda  é  efetuado  por  agentes  de                    
mercado,   como   é   o   caso   do   produtor,   que   precisa   vender   o   produto   fisicamente.   
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