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Reforçando,  a  _____________  agropecuária  é  sazonal  e  incerta,  porém  a  _____________  é,  em  geral,               
crescente   e   con�nua   para   a   grande   maioria   dos   produtos   agropecuários.   

Com  isso,  em  alguns  momentos  do  ano,  a  oferta  é  grande  e  como  consequência  o  preço  cai.  Já  em                    
outros  momentos  a  oferta  é  baixa  e  como  consequência  o  preço  sobe.  Esse  �po  de  movimentação  é                  
chamado  de  vola�lidade  de  preços,  e  pode  não  ser  interessante  nem  para  o  vendedor,  nem  para  o                  
comprador.   

As  negociações  de  mercado  futuro,  negociado  em  bolsas,  trouxe  mais  transparência  para  o  mercado,               
pois   padronizou   os   contratos   e   deu   mais   segurança   aos   agentes   de   mercado.   

Devemos  destacar  ainda  que  na  bolsa,  o  comprador  e  o  vendedor  não  necessariamente  precisam  se                
conhecer,  e  isso  aumentou  muito  o  número  de  contratos  negociados,  dando  _____________  ao              
mercado.   

Recordando,  liquidez  é  o  tempo  que  um  a�vo  demora  para  se  transformar  em  dinheiro.  Assim,  como  na                  
bolsa  existem  mais  pessoas  para  negociar,  os  agentes  deste  mercado  conseguem  transformar  seu              
produto   em   ________________   com   mais   rapidez,   deixando   o   mercado   mais   líquido.   

Diferente  do  que  acontece  no  mercado  a  termo,  que  duas  empresas  simplesmente  assinam  um  contrato                
definido  por  elas,  na  bolsa  existem  outros  agentes  para  que  a  negociação  aconteça.  Quem  for  efetuar                 
uma  operação  na  bolsa,  obrigatoriamente  precisa  estar  vinculado  a  uma  _________________,  que  deve              
estar   devidamente   credenciada   à   ________________.   

As  corretoras  são  as  empresas  que  são  autorizadas  a  operar  no  sistema  da  bolsa  de  mercadoria,  sendo                  
necessário  abrir  uma  conta  com  uma  delas  antes  de  dar  a  primeira  ordem  de  compra  ou  venda.  A                   
abertura   da   conta   na   corretora   é   algo   simples   e   rápido,   que   pode   ser   realizado   pela   própria   internet.  

Podemos   efetuar   uma   operação   de   duas   formas:   

1.  A  mais  comum  para  quem  está  iniciando,  é  através  de  um  operador  da  mesa,  ou  seja  falar  por                    
telefone  ou  outro  meio  de  comunicação,  para  o  operador  da  corretora,  e  realizar  sua  compra  ou  venda                  
de  contrato  de  um  determinado  produto,  em  determinado  prazo,  por  determinado  preço,  implantando              
sua   ordem   no   sistema.   

2.  A  outra  forma  de  operar,  é  mais  comum  para  quem  já  está  habituado  e  operando  no  mercado,                   
conhecido  como Home  Broker ,  que  é  uma  plataforma  na  internet,  em  que  os  clientes  de  uma  corretora,                  
através   de   seu   sistema,   podem   efetuar   as   ordens   diretamente   na   plataforma   da   bolsa.  
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Podemos  definir  inicialmente  três  agentes  de  mercado  que  operam  na  bolsa:  os  Hedgers,  os               
especuladores   e   os   Arbitradores.   

1. Os  ____________________  -  São  os  operadores  que  procuram  a  segurança  da  bolsa  para              
efetuar  o  travamento  de  preços  para  sua  produção  ou  matéria  prima,  ou  seja,  esses  operadores,                
ou  precisam  vender  seu  produto,  ou  precisam  comprar  sua  matéria  prima,  e  u�lizam  a  bolsa                
para  fixar  o  preço  do  produto  em  questão.  Os  produtores  e  as  indústrias  se  encaixam  nesta                 
categoria.   

Os  hedgers  obrigatoriamente  precisam  ter  o  produto  �sico  para  poder  operar,  e  jamais  ficam  no                
prejuízo,  pois  se  perdem  no  �sico,  ganham  na  bolsa,  e  se  perdem  na  bolsa,  ganham  no  �sico,  de                   
modo  que,  fazem  apenas  travamento  do  seu  preço.  É  válido  lembrar  que  a  venda  na  bolsa,  não                  
garante   a   venda   do   produto   �sico,   apenas   é   u�lizada   como   forma   de   travamento   de   preços.   

2. Os  ________________________  -  Na  bolsa,  os  especulares  são  muito  bem-vindos,  pois  são  eles              
que  dão  liquidez  ao  mercado,  ou  seja,  possibilitam  que  as  operações  aconteçam  de  forma  mais                
rápida  e  com  diferentes  preços.  O  especulador  entra  no  mercado  para  ganhar  com  as  oscilações                
do  mercado,  ou  seja,  ganha  com  a  diferença  entre  o  preço  que  entrou  na  operação  e  com  o                   
preço  que  saiu.  Por  exemplo,  se  um  especulador  compra  um  contrato  de  boi  por  R$  140,00/@  e                  
vende  por  R$  150,00  /@  ele  tem  um  ganho  de  R$  10,00/@,  porém  se  o  mercado  inverter  e  ele                    
vender   por   R$   130,00/@,   seu   prejuízo   é   de   R$   10,00/@.  

 

3  -  O  ___________________  -  Ele  opera  as  diferenças  entre  os  mercados,  ou  seja,  se  o  preço  de  um                    
determinado  produto  em  uma  determinada  bolsa  fica  muito  diferente  de  outra,  o  arbitrador  opera               
possibilitando  os  ajustes,  e  ganha  dinheiro  com  essas  diferenças.  Essas  operações  são  importantes              
para  que  não  ocorram  anomalias  de  preços  entre  bolsas  diferentes  nem  entre  produtos  que  tem                
similaridade.   

 

Anotações:____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
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