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O tema da incerteza quanto ao comportamento dos 
preços dos activos está sempre presente nos mercados 
financeiros. Os players destes mercados são confrontados 
permanentemente com a necessidade de cobertura                      
de riscos associados à volatilidade dos preços. Nesta base, 
com vista a salvaguardar os investimentos, foram criados 
instrumentos financeiros de cobertura de risco (hedge). Esses 
instrumentos, conhecidos por Derivados, são também usados 
para especulação (speculation) e arbitragem (arbritage).

Entre os vários derivados, transaccionados em mercados 
específicos, encontramos os contratos de Forward, Futuros, 
Opções e Swaps. O presente estudo configura-se como uma 
introdução ao estudo dos Contratos Futuros e do Mercado 
de Futuros. 

Os Contratos Futuros (ou simplesmente Futuros) consistem, 
fundamentalmente, num mecanismo jurídico-financeiro              
de cobertura ou redução da exposição ao risco, ao conferir 
ao seu detentor o direito de comprar ou vender no mercado             
a prazo um determinado activo (acções, divisas, soja, petróleo, 
etc.), a um preço previamente acordado. 

O presente estudo pretende ser um primeiro manual sobre os 
mercados futuros, que em simultâneo, pretende apresentar 
uma abordagem simples, que discorra também sobre 
conceitos basilares sobre os mercados e contratos Futuros.
O documento está dividido em nove partes: após esta 
introdução, far-se-á um enquadramento dos Contratos 
Futuros no âmbito dos Contratos Derivados. A terceira e a 
quarta partes passam em revista o quadro conceptual dos 
contratos Futuros bem como o seu modus operandi, dando 
ainda nota sobre os tipos de Contratos Futuros sobre activos 
financeiros que são geralmente transaccionados. No quinto 
capítulo – aspectos ligados à negociação dos contratos – 
aborda-se os possíveis custos operacionais associados                                
a Contratos Futuros. A parte seis reporta questões ligadas 
aos desafios do mercado do lado dos reguladores, bem 
como os desenvolvimentos recentes do mercado. O estudo 
termina com um capítulo de conclusões.

1. Introdução 
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O progressivo relevo que a gestão do risco foi assumindo nas economias modernas, a globalização dos mercados financeiros,           
a concorrência entre os intermediários financeiros e o progresso extraordinário das tecnologias de informação levaram as instituições 
financeiras, mormente bancárias, a uma dinâmica incessante de criação e aperfeiçoamento de “instrumentos”1 destinados                           
a satisfazer as necessidades dos seus clientes, cada vez mais diversificadas e complexas, ligadas à cobertura do risco associado 
à flutuações de preço de determinados activos, bem como, ao aproveitamento de oportunidades especulativas e de arbitragem. 
Um conjunto importante destes instrumentos tomam a designação de derivados.  

Os Derivados podem ser definidos como sendo instrumentos financeiros cujo valor é função de outro activo, o chamado activo 
subjacente. Do ponto de vista jurídico, um instrumento financeiro derivado é um contrato sinalagmático2, não necessariamente 
de natureza pecuniária, que pode ser firme como contingente e que tem por objecto uma posição num outro contrato (ou uma 
carteira de posições noutros contratos) - o qual, por sua vez, tem por objecto um bem ou serviço (o activo subjacente), mas em 
que, ou a prestação, ou a contraprestação, só são determináveis em data futura.  

A Gestão de Risco através de derivados tende a reduzir riscos operacionais e financeiros a que as empresas ou particulares estão 
expostos no caso de movimentos adversos nos preços, tal comportamento nos preços podem levar com os agentes ponham 
em prática estratégia de arbitragem3. O que é pretendido não é ganhar, mas evitar perdas associadas às posições – longas ou 
curtas, isto é, de compra ou de venda – anteriormente assumidas. 

Os derivados favorecem a liquidez e a profundidade dos mercados financeiros e facilitam a realização de operações de cobertura. 
As suas características permitem tomar posições mais flexíveis do que as meras posições rígidas de compra e venda dos activos 
subjacentes. A forte capacidade de alavancagem, e a facilidade na estratégia de cobertura e de especulação, têm conduzido 
ao seu desenvolvimento recente em todos os mercados financeiros, motivando a oferta contínua de novos veículos. O Gráfico 
1 mostra o comportamento do mercado de derivados de bolsa (futuros e opções) de 2003 a 2013 e o volume de contratos 
transaccionados por região. Destaque para os Estados Unidos da América, que em 2013 representou 36,7% do volume total 
dos cerca de  20 mil milhões de contratos transaccionados mundialmente.

2. Quadro Conceptual

1 As expressões “Instrumento financeiro e títulos financeiros”  são usadas neste estudo como alternativas à “produtos financeiros”. Esta última, embora seja usada  na 
literatura, pode levar à interpretação, de modo intuitivo, de que os instrumentos derivados sejam algo tangível, o que não são, dado que são bens completamente 
desmaterializados. 

2 Entende-se por contrato sinalagmático, aquele que envolve duas declarações de vontade, criando-se um conjunto de direitos e obrigações entre as mesmas, 
nomeadamente: i) a posição de que tem por obrigação entregar o objecto do contrato e o direito de receber o respectivo montante; e ii) a posição de quem tem por 
obrigação pagar o montante e o direito de receber o respectivo objecto do contrato. 

3 A Arbitragem é uma estratégia para obter lucros, sem qualquer gasto de capital, tirando partido da imperfeição dos mercados, que podem atribuir preços diferentes 
aos mesmos produtos ou a produtos equivalentes.
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Fonte: FIA – Futures Industry  
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Note-se que, embora os Estados Unidos exibam o maior mercado, em termos de volume de contratos transaccionados,                            
os mercados asiáticos registaram o maior volume de transacções entre 2010 e 2012 (vide gráfico seguinte). 

Gráfico 2 - Volume Global de Contratos Transaccionados e Compensados por Regiões (Futuros e Opções em Mil Milhões)

Gráfico 1 - Contratos Derivados
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Fonte: FIA – Futures Industry  

Existe nos mercados financeiros, uma grande variedade de instrumentos derivados. O critério mais divulgado classifica os derivados 
de acordo com o conteúdo da posição jurídico-contratual4. Segundo este critério, podemos distinguir três espécies fundamentais 
de derivados: futuros (que conferem às partes posições recíprocas de compra e venda sobre o activo subjacente em data e por 
preço previamente fixados), opções (que conferem  uma das partes direitos potestativos de compra ou venda do activo subjacente 
em, ou até à, data futura, por preço previamente fixado) e swaps (que conferem às partes posições [jurídicas] permutáveis relativas 
a determinadas quantias pecuniárias em data ou datas futuras previamente fixadas). Este estudo discorrerá sobre os contratos 
futuros, particularmente aqueles em que o activo subjacente é de natureza financeira.

4 Este critério estabelece apenas os chamados core derivatives (derivados de base), no sentido de que fornecem a base estrutural de todos (ou grande maioria)               
os produtos derivados, sendo os demais produtos e subprodutos derivados resultantes da respectiva combinação ou articulação. 
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Definição

Um Contrato Futuro é um acordo legal vinculativo (porém, sinalagmático) de compra ou venda de uma mercadoria ou instrumento 
financeiro numa data futura. Esse tipo de contrato permite aos seus detentores efectuarem cobertura de risco ou especular 
sobre a variação do preço de um determinado activo, seja mercadoria ou instrumento financeiro. Estes contratos são negociados                
em bolsa, onde uma Contraparte Central assegura o seu cumprimento, como adiante se verá. 

As funções do mercado de futuros são: 
 •  Sinalização das expectativas de preços;
 •  Gestão do risco.

O fundamento da existência de qualquer contrato derivado está na possibilidade do retorno do investimento não ser igual ao 
esperado. Os contratos futuros não fogem a esta regra. O mercado vem demonstrando ao longo dos anos, que os instrumentos 
derivados – como os Futuros – estão longe de deixar de ser transaccionados. Dito de outro modo, a incerteza existe e deve ser 
controlada ou transferida.  

3. Contratos de Futuros

Gráfico 3 - Índices de Volatilidade versus Índice de Futuros

Fonte: Bloomberg 
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Os Contratos Futuros representam um aperfeiçoamento relativamente aos Contratos Forward 5, permitindo, com mais facilidade, 
a ambos os participantes encerrar a sua posição, mesmo antes da data do vencimento, adoptando posição contrária à assumida 
no contrato inicial. 

Segundo Hull (2012), é possível identificar três modos de encerramento de contratos de futuros: liquidação por reversão, liquidação 
monetária e liquidação física.

A forma mais comum de encerramento de um contrato futuro corresponde à liquidação por reversão (offsetting), sendo realizada 
pela tomada de posição contrária à que se possui sobre contratos da mesma espécie, antes do seu vencimento. Assim, para um 
investidor com uma posição longa (compradora), o offsetting é obtido pela venda do mesmo contrato, enquanto um investidor com 
uma posição curta (vendedora) pode encerrar a sua posição pela aquisição de contratos da mesma espécie. A figura seguinte 
mostra de modo simples até que nível se pode reverter uma posição sem incorrer em perdas. Nas duas situações, a referência 
ST pode ser lida como a cotação spot no final do período.

Figura 1 – Posição vendedora versus posição compradora num contrato de futuro

Definição

5 Ver Anexo 2 sobre a diferença entre contratos futuros e forwards.  
6  Adaptado (Hull, 2012).

Por exemplo6, se um determinado investidor A, no dia 5 de Março do ano T, comprar um determinado contrato futuro 
sobre divisas para entrega a 1 de Julho do mesmo ano, ele pode encerrar a sua posição vendendo um contrato futuro 
sobre divisas para entrega a 1 de Julho de T, numa data anterior à do vencimento. Por outro lado, o investidor B, que 
no dia 5 de Março venda o contrato futuro sobre divisas para entrega a 1 de Julho de T, poderá encerrar a sua posição 
se comprar um contrato futuro sobre divisas para entrega a 1 de Julho de T. Em cada um dos casos, o total de ganhos 
e perdas dos investidores será determinado pelas alterações que se darão no preço futuro do activo subjacente, no 
período compreendido entre 5 de Março e o dia em que o contrato é encerrado. 

6



Mercado de Futuros Financeiros

A liquidação física processa-se no vencimento do contrato, com entrega do activo subjacente por parte do vendedor. Esta forma 
de encerramento de posição é pouco utilizada, dado que muitos agentes encerram as suas posições antes da data de vencimento 
do contrato. Estima-se que menos de 3% dos contratos futuros têm liquidação física.  

Os contratos futuros com liquidação física estão igualmente associados a uma data de aviso (first notice day), a partir da qual               
o detentor de uma posição curta pode ser notificado pela Contraparte Central de que haverá uma entrega física do activo subjacente.

No entanto, em muitos casos, pode ocorrer que o intermediário financeiro não disponibilize a possibilidade de entrega do activo 
subjacente (no caso dos futuros com liquidação física) aos seus clientes, o que leva o intermediário financeiro a evitar que                    
as posições permaneçam abertas até à data de aviso, ou à data de vencimento (a que ocorrer primeiro). É comum encontrar, 
em vários mercados, a definição da data/hora a partir da qual o próprio intermediário encerra as posições ainda abertas ao preço 
de mercado.

A liquidação financeira ocorre na data de vencimento do contrato, pela transferência do montante correspondente às perdas, 
por parte do interveniente cujos resultados da operação foram negativos, para o interveniente cujos resultados foram positivos.                    
O montante correspondente resulta da tradução monetária do valor do activo subjacente. 

Os Contratos Futuros são negociados em bolsa, onde uma Contraparte Central assegura o cumprimento de todos os contratos. 
Os contratos são padronizados relativamente às suas características, nomeadamente, a dimensão, o valor monetário de cada 
ponto, os limites de variação, a data de vencimento, a forma de liquidação (física ou monetária), entre outras. A única variável         
de negociação é o preço. 

Em geral, este tipo de contrato apresenta as seguintes vantagens:
 •  Aumento da visibilidade das expectativas sobre os preços spot num dado horizonte temporal;
 •  Reflexo constante de informações sobre o mercado à escala mundial nas ofertas de compra e de venda;
 •  Aumento da liquidez no mercado à vista, ao possibilitar mudança de posições;
 •  Possibilidade de cobertura contra variações de preços.

Os contratos futuros apresentam algumas características importantes em relação aos contratos à vista, nomeadamente, I) Possibilidade 
de alavancagem: o investimento inicial necessário à realização de operações limita-se à Margem Inicial exigida, que varia de 
contrato para contrato, e é fixada pela respectiva bolsa onde o futuro é cotado. Isto possibilita ao investidor, caso pretenda, obter 
uma exposição muito superior ao valor do seu capital; todavia deverá ter em consideração que, não só os ganhos, mas também            
as perdas, serão multiplicados várias vezes e II) Acessibilidade: o investidor pode comprar ou vender Futuros, mediante a convicção 
de que o preço do activo subjacente suba ou desça. 

Definição

7 Os contratos futuros diferenciam-se dos contratos forward pelo facto destes últimos serem transaccionados em mercado de balcão (Over-The-Counter) e serem 
pouco padronizados. Por esta razão, os contratos forwards são completamente ajustáveis às necessidades das partes envolvidas.
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No âmbito dos Contratos Futuros, existe a possibilidade de tomar posições sobre uma enorme variedade de activos, pelo que        
é possível classificá-los de acordo com o tipo de activo subjacente a negociar. Em termos gerais, podem ser negociados três 
tipos de contratos futuros, nomeadamente: 
 •   Sobre activos financeiros;
 •   Sobre mercadorias; 
 •   Sobre condições climáticas.

Os Contratos Futuros, de um modo geral, obedecem à mesma configuração, sejam eles sobre activos financeiros, mercadorias ou 
sobre condições climáticas. Os contratos futuros sobre mercadorias e sobre condições climáticas não são objecto de discussão 
deste estudo, no entanto, poderá recorrer a Hull (2010) e Barre (2011) para uma análise aos mesmos.

Os contratos Futuros sobre activos financeiros constituem uma realidade que remonta à década de 70. Actualmente, o volume de 
transacções desde tipo de Futuros é muito superior ao dos futuros tradicionais sobre mercadorias (vide Tabela 1), muito decorrente 
da integração financeira dos mercados.  

Embora os contratos futuros sobre activos financeiros possam ser sobre uma enorme variedade de activos financeiros, os mais 
transaccionados são aqueles em que o activo subjacente são divisas, acções, índices de acções e taxas de juros.  

4. Futuros Financeiros  

Tabela 1 - Número de contratos futuros transaccionados em 2013

4.1. Futuros sobre Divisas 

À parte do mercado cambial à vista, existe um mercado de contratos futuros para as principiais divisas (USD, EUR, JPY e GBP). 
Num contrato Futuro sobre divisas, o comprador compromete-se a comprar um dado stock moeda, a um determinado preço, 
numa determinada data futura. 

Futuros sobre Activos Financeiros 9.754.655.714 79,84%

TOTAL

Futuros sobre Mercadorias 2.405.675.989 19,69%

Outros 57.423.449 0,47%

12.217.755.153 100,00%

Fonte: FIA Volume Webinar
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Tabela 2 - Contratos de Futuros de Taxas de Juros mais importantes em 2009 (volume de transacção)

4.2. Futuros sobre Taxas de Juros   

Os futuros sobre taxas de juros constituem um dos maiores sucessos no mercado dos futuros financeiros. Possibilitam aos 
investidores – credores e devedores de empréstimos – protegerem-se contra movimentos desfavoráveis nas taxas de juros, com 
consequências negativas na performance dos investimentos, no valor das carteiras, bem como, nos proveitos e nos custos dos 
financiamentos.  No ano de 2009, e de acordo com os dados do quadro seguinte, os três contratos de futuros sobre taxas de 
juros mais importantes em volume são o Eurodollar Futures e o 10-Year T-Note Futures, transaccionados na Chicago Mercantile 
Exchange (CME) e o Euribor Futures, da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Fonte: Adaptado de FIA - 2009 Derivatives Exchange Volume Webinar, March 18, 2010

Euro-Bobl Futures, Liffe 155.090.861 7,06

Short Sterling Futures, Liffe 104.073.093 4,73

5 Year Treasury Note Futures, CME 168.127.469 7,65

105.820.542

104.572.875

98.391.120

30 Year Treasury Bond Futures, CME 89.464.546 4,0762.232.671

Eurodollar Futures, CME 596.974.081 27,16

Euribor Futures, Liffe 228.487.462 10,40

10 Year Treasury Note Futures, CME 256.770.689 11,68

437.585.193

192.859.090

189.852.019

Euro-Bund Futures, Eurex 257.827.619 11,73

Onde Day Inter- Bank Deposit Futures, BM&F 166.983.583 7,60

Euro-Schatz Futures, Eurex 174.226.719 7,93

180.755.004

151.958.184

125.607.110

2008 %(2009)2009

Os contratos de futuros sobre taxas de juro dividem-se em duas categorias:
 •  Futuros a curto prazo;
 •  Futuros a médio e longo prazo.

No que respeita aos contratos a curto prazo, os activos subjacentes mais relevantes são Bilhetes do Tesouro, a taxa dos Eurodollar 
e Euribor, enquanto os segundos, de médio e longo prazo, têm como activos subjacentes principais Obrigações do Tesouro 
(particularmente americanas e alemãs). 
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Em relação aos contratos de futuros a curto prazo, Eurodollar e Euribor, o volume de transacções de cada um deles ultrapassa 
um bilião de dólares por dia. Estes dois produtos ultrapassam, a nível mundial, o valor diário de todos os contratos cambiais                     
e para todas as divisas, que se situam à volta de 1,5 biliões de dólares, segundo Santos (2011). Os futuros sobre taxas de juros 
são especialmente utilizados para:
 •  Cobertura de posições contra movimentos adversos nas taxas de juros;
 •  Especulação com base nos movimentos futuros das taxas de juros;
 •  Transacções com spreads e não apenas relativas ao activo subjacente;
 •  Fecho de posições numa estrutura temporal a prazo. 

Mais recentemente, introduziram-se contratos de futuros sobre swaps de taxa de juro, que são utilizados para cobertura                                
de posições por exposições variáveis em swaps.

A definição do activo subjacente, quando este é um activo financeiro, geralmente não apresenta ambiguidade. Porém, este princípio 
nem sempre é de fácil materialização. Por exemplo, na Chicago Board of Trade (CBT) são transaccionados contratos futuros cujo 
activo subjacente pode ser definido como uma “obrigação americana que tenha maturidade superior a 15 anos e que não seja 
resgatável no período de 15 anos”, ou ainda, “um título de dívida americana de longo prazo que tenha maturidade não inferior a        
6 anos e que não seja superior a 10 anos relativamente à data de vencimento”. Em ambos os casos, a dificuldade emerge quanto 
ao activo subjacente a ser entregue. Assim nasce a necessidade de um método que transforme o preço do contrato futuro num 
preço equivalente para cada um dos activos, e vice-versa. 

A fim de esbater-se este problema, as bolsas usam uma metodologia para ajustar o preço a receber por parte daquele que toma 
a posição curta, considerando para isso o cupão e a maturidade do título (activo subjacente). 

Esta metodologia consiste em definir para cada título passível de ser entregue e para cada vencimento, factores de conversão 
que permitem homogeneizar o valor dos diferentes activos. O preço a receber por parte daquele que toma a posição curta                          
é determinado pela fórmula abaixo: 
 

(Preço do título mais recentemente liquidado × factor de conversão) + juros decorridos

O factor de conversão (ou, equivalência em relação ao nocional) é o elemento que vem homogeneizar o valor dos diferentes activos.
O factor de conversão de uma obrigação para um dado vencimento corresponde ao preço – em percentagem do valor nominal 
– da obrigação na data de vencimento, considerando uma yield-to-maturity igual à taxa de cupão do contrato7, assume-se ainda 
que, para todas as maturidades, a taxa de cupão é de 6% ao ano.

Um aspecto importante que deve ser considerado está no activo que deve ser escolhido para entrega na maturidade do contrato.
Na data de vencimento, para efeitos de liquidação, é o agente que toma posição curta que escolhe qual a série de obrigações          
a ser entregue – este escolhe sempre aquela que lhe garanta maximização da diferença entre o montante recebido pela liquidação 
dos futuros e o custo de aquisição da obrigação a entregar. 

A literatura consagra este mecanismo de identificação do activo de menor valor para entrega como sendo o Cheapest-to-delivery. 
As expressões matemáticas que o descrevem são as que se seguem. 
 

sendo:  1. PF - Preço do título mais recentemente liquidado 3.  Jd - Juros decorridos
 2. fc -  Factor de conversão    4. PA - Preço de aquisição 

4.2.  Futuros sobre Taxas de Juros   

7 Para efeitos de cálculo do factor de conversão, assume-se que a maturidade e o número de vezes que a obrigação paga cupões está à volta dos 3 meses. 

max {[(PF×fc) + jd] - (PA+jd)} ↔ min (  ) 
PA
fc
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4.3. Futuros sobre Acções e sobre Índices de Acções  

Os futuros sobre índices de mercados (tais como o Dow Jones, o S&P500, ou o PSI20) representam actualmente uma importante 
e crescente parcela dos mercados financeiros. 

“O comprador de um futuro de um índice está a apostar em cotações futuras do índice superiores ao preço do contrato futuro 
do mesmo. Em contrapartida, o vendedor de um futuro de um índice está a apostar em cotações futuras do índice inferiores ao 
preço do contrato futuro do mesmo”. (PIRES, 2011) 

Nos futuros sobre índices de mercado, o activo subjacente é um “carteira de activos” que replica o índice de mercado. Os benefícios 
da posse deste activo são os dividendos recebidos durante a vida do contrato futuro. Os índices de acções mais relevantes são: 
S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industry (DJIA), FTSE 100, CAC 40, DAX 35, IBEX 35 e DJ Euro Stoxx 50. Um dos principais 
indicadores usados para acompanhar os contratos futuros sobre activos financeiros, nomeadamente, acções ou índices de 
acções, é o S&P Dynamic Futures Index (S&P DFFI Index) cujo comportamento entre 2009 e 2014 é apresentado no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Comportamento do S&P DFFI Index 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices 
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Estes tipos de contratos (sobre acções e índices de acções) permitem negociar coberturas contra o risco de variações das 
cotações de acções ou risco de mercado ou, por outro lado, tomar decisões especulativas em relação à evolução das cotações.

No caso de existirem carteiras de acções com um risco específico, é possível reduzir ou aumentar o beta8 dessas carteiras, 
conforme se deseje proteger ou especular em relação ao mercado.

Os futuros de índices de acções são cotados em pontos do índice, em termos do valor à vista do índice. No entanto, o valor 
monetário é uma função do multiplicador do contrato e do valor cotado do índice.

Valor do contrato futuro = Multiplicador do contrato × Valor de Cotação 

Os futuros de índices de acções não exigem a entrega “física” das acções que compõem o índice. Tal entrega “física” seria um 
processo extremamente complexo, tendo em conta que um índice de acções comporta centenas ou até mesmo milhares de 
componentes. 
 
As dificuldades logísticas seriam potencializadas de tal forma que se faria necessário pesar a entrega de cada acção emitida 
pelo referencial exacto do seu respectivo peso no índice de acções. Por isso, o mercado contornou este problema ao introduzir 
o conceito de processo de liquidação financeira. Uma liquidação financeira é de facto muito simples. Após o estabelecimento de 
uma posição longa ou curta, os participantes do mercado ficam sujeitos à liquidação diária da mesma maneira que em um dia 
regular. Isto é, diariamente pagam por quaisquer perdas e recebem quaisquer ganhos em valores monetários. Subsequentemente 
ao dia de vencimento dos contratos, as posições simplesmente vencem e são liquidadas no valor à vista do índice. 

4.3.1. Diferenças entre Futuros sobre Acções e sobre Índices de Acções  

As diferenças entre futuros sobre acções e sobre índices de acções têm por base:

Dividendos
Os preços dos contratos de futuros sobre acções são influenciados pelos dividendos distribuídos, em termos de valores e datas; 
quanto aos futuros sobre índices de acções, o modo como os dividendos afectam os preços é muito mais complexo, dado que 
os índices representam carteiras de acções cujas proporções se alteram com o tempo e normalmente não se ajustam pelos 
dividendos líquidos.

Determinação do Preço Teórico dos Futuros
No caso dos índices, o processo de estimativa dos preços futuros do activo subjacente apresenta maiores dificuldades estatísticas 
e dificuldades na estimativa do valor destes preços, assumindo a ausência de possibilidade de arbitragem pelo efeito distinto    
dos dividendos.

8 O beta é um factor de proporcionalidade entre o risco de mercado e risco da acção, ambos medidos em termos de distância para a taxa de retorno do activo sem 
risco, normalmente, títulos representativos de dívida pública. Este número normalmente é positivo, uma vez que todas as acções tendem a subir e a cair simultaneamente.         
O beta de uma acção varia entre 1 e o beta associado ao mercado. Ver Pinho e Soares (2008) pág. 53 – 66, sobre Modelo de Equilíbrio dos Activos Financeiros (CAPM).   

4.3. Futuros sobre Acções e sobre Índices de Acções  
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Sistema de Liquidação do Contrato
Nos contratos de futuros sobre índices, a liquidação terá que ser efectuada por diferenças, dada a dificuldade prática em entregar 
fisicamente uma carteira de acções que replique com exactidão o índice.

Realização de Estratégias Combinadas do Activo Subjacente
Existe uma maior dificuldade no caso dos índices de acções, dado que, uma tomada de posição num índice implica uma posição 
num conjunto de acções em proporções que flutuam ao longo do tempo; 

Oportunidades de Arbitragem 
Existe também uma maior dificuldade na procura de oportunidades de arbitragem com índices de acções.

Decisões Estratégicas do Investimento
Podem ser identificados dois efeitos: o já referido, sobre o processo de estimativa dos preços futuros do activo subjacente, 
que apresenta maiores dificuldades estatísticas no caso dos índices, e o facto dos futuros sobre índices permitirem efectuar 
réplicas sintéticas de carteiras de mercados mais rentáveis e de difícil concorrência, formadas pelos activos mais líquidos e mais 
representativos do mercado.

4.4. Futuros sobre Swaps 

Os contratos de futuros sobre swaps a 2, 5 e 10 anos transaccionados no CME Group podem ser entendidos como um tipo 
especial de contrato futuro sobre taxa de juros. Os mesmos são normalmente utilizados para protecção das posições assumidas 
em swaps de taxa de juro com maturidades longas. 

Os futuros sobre swaps podem ser utilizados para:
 •  Explorar oportunidades criadas pela expectativa da direcção a curto prazo, a seguir pelos swaps de taxa de juro;
 •  Construção de coberturas de risco para swaps de taxa de juro em dólares ou para exposições em financiamentos,  
 com um risco de base mínimo;
 • Alterar a duração dos swaps de taxa de juro, por aumento ou por redução, vendendo ou comprando futuros sobre   
               swaps.

4.3.1. Diferenças entre Futuros sobre Acções e sobre Índices de Acções
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5.1. Formação dos Preços no Mercado de Futuros 

A formação de preços dos contratos de futuros resulta, naturalmente, da procura e oferta pelos mesmos, respeitando, contudo,  
o princípio da não arbitragem9. Por este princípio10, comprar um contrato de futuros tem de ser equivalente a pedir um empréstimo 
para comprar, hoje, a mesma quantidade do activo subjacente. Na presença de arbitragem, a cotação do futuro tenderá a convergir 
para o seu valor de equilíbrio (ou de não-arbitragem). A forma como os contratos são avaliados vai estar de acordo com o tipo de 
activo subjacente. Existem na literatura financeira dois principais modelos11 de precificação de futuros, não mutuamente exclusivos. 

A abordagem do custo de carregamento (cost of carry model) e o modelo das expectativas (the expectation model). De acordo com 
o modelo do custo de carregamento, o preço futuro depende do preço à vista do activo subjacente e do custo de carregamento. 
No custo de carregamento estão incluídos o armazenamento, o seguro e o custo de oportunidade de manter o activo durante             
a vida do contrato. No entanto, importa considerar que, tanto os custos com o armazenamento, como com o seguro são usualmente 
bastante baixos, pelo que a diferença entre o preço à vista e futuro é determinado pelo custo de oportunidade.

Ft,T : Preço futuro na data t para ser entregue na data T.
St : Preço à vista na data da contratação
r: Taxa de juro sem risco (admitindo um modelo de capitalização contínua), para alguns autores as taxas de juro sem risco 
apropriadas para determinar o preço do futuro são as taxas de juro das REPO (repurchase agreement ou RP). 
sc: Custo com o carregamento.
q: Convenience yield

Nos casos dos futuros financeiros, os custos de armazenamento não existem, pelo que os custos de financiamento são inferiores 
resultando em contratos alavancados. 

5. Trading 
   de Contratos Futuros   

Ft,T = St  (1+r)(1+sc) T-t

                      1+q

9 Na formação de preços dos contratos de futuros é importante a distinção entre activos de activos de consumo e investimento, como por exemplo, o petróleo                  
ou o café, e obrigações ou acções. Neste último caso, o princípio da não-arbitragem não se aplica, sendo necessário conhecer outros parâmetros como os custos 
de armazenagem e a convenience yield (preferência ou benefício em deter o activo físico em alternativa ao contrato de futuro). 

10 Esta análise deve ter os seguintes pressupostos, I) neutralidade fiscal; II) ausência de custos logísticos inerentes a posse do activo; III) ausência de custo                                       
de oportunidade do capital e IV) ausência de comissões e encargos devidos por operar num mercado de futuros. 

11 Para uma abordagem mais detalhada ver Breeden (1958 e 1980), Telser (1958) e Hazuka (1984). 
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Figura 2 – Modelo Cost of Carry

Segundo a abordagem das expectativas, o preço futuro é igual às expectativas que os agentes têm sobre o preço à vista                   
na data futura. 

Et (sT) – Representa a expectativa sobre o preço à vista para o momento T, formada em t.
Ft,T – Preço futuro na data da contratação para ser entregue na data T.

Importa recordar que os Futuros são negociados em bolsa, pelo que, o preço é determinado por equilíbrio entre as ordens dos 
compradores e as dos vendedores (ou seja as forças da procura e da oferta). As ordens dos compradores e dos vendedores 
dependem das expectativas relativamente à valorização ou desvalorização do activo subjacente. Uma nota importante que importa 
realçar é a função sinalizadora12 do mercado futuro sobre a direcção dos preços, pois a interacção dos diversos participantes 
no mercado resume a expectativa sobre a tendência do mercado, oferecendo um mecanismo competitivo para a formação de 
preços de equilíbrio entre oferta e procura. Na ausência desta função sinalizadora, este mercado perde o carácter eficiente, pelo 
que deixa de cumprir as suas principais funções (sinalização de preços competitivos13 e gestão de risco). 

Nos casos dos futuros financeiros, os custos de armazenamento não existem, pelo que os custos de financiamento são inferiores 
resultando em contratos alavancados. 

5.1. Formação dos Preços no Mercado de Futuros 

F t,T = Et (ST)

12 A literatura entende que esta função sinalizadora será tanto mais importante quanto mais eficiente for o mercado, de modo que, os preços devem reflectir toda              
a informação disponível, ao nível em que o custo de informação adicional seja igual ao proveito dela resultante. 

13  É de salientar que a função sinalizadora dos mercados futuros refere-se ao mercado à vista do activo subjacente.

Fonte: Adaptado, Pinho e Soares (2008)
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• Custo de seguro  

• Etc.

• Inflows proporcionados 
pela detenção do activo    

 

+ 

15



Comissão do Mercado de Capitais · 2014 

Figura 2 – Relação entre preços futuros e preço à vista, (a) preço futuro superior a preço spot; (b) preço spot superior a preço futuro.

5.2. Princípio da Convergência

A convergência dos preços futuros e à vista, quando se aproxima a data de liquidação dos contratos (Princípio da Convergência), 
é um factor importante para a compreensão deste mercado. Se essa convergência não ocorre ou não é garantida, não faz sentido 
a concretização da operação, dado que seria inviável a realização da cobertura. 

 

Fonte: Adaptado, Hull (2012)

 

(a)

 

Preço Futuros

Preço Spot Preço Futuro

 

(b)

Tempo Tempo

Preço Spot

O preço futuro e o preço à vista (spot) tendem a mover-se na mesma direcção, embora não necessariamente na mesma 
ordem de grandeza e tempo, pois expectativas diferentes podem afectar cada um desses preços de forma diferente. A base14 
tende para zero à medida que se aproxima a data de vencimento do contrato futuro. Há, portanto, uma certa correlação entre                                  
os movimentos de preços à vista e futuro – ambos movendo-se na mesma direcção (ver Gráfico 5).

Gráfico 5- Futuros Versus Spot EUR-USD

Fonte: Bloomberg
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14 Entende-se por base de um contrato futuro a diferença entre o preço do activo à vista e futuro.  
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5.2. Princípio da Convergência

Segundo Hull (2012), se o preço futuro estivesse abaixo do preço à vista, um agente económico que percebesse essa disparidade 
poderia adoptar uma posição curta de imediato e tomar uma posição longa no mercado futuro; contudo, prontamente, outros 
participantes actuariam nesse mesmo sentido, restabelecendo a paridade dos preços. Simetricamente, se o preço futuro fosse 
superior ao preço à vista (spot), alguns agentes económicos de imediato venderiam a futuro e manteriam a posição até o vencimento 
do contrato, a fim de realizar a entrega; contudo, à medida que mais agentes notassem a distorção e agissem, rapidamente 
reconduziriam o mercado ao equilíbrio.

5.3. Mecanismo de Protecção do Mercado 

Como já se referiu acima, os futuros são contratos estandardizados em termos de montante e prazo de entrega do activo, exigindo 
transparência das operações realizadas, bem como uma razoável dimensão dos valores envolvidos, pelo que, o acesso a este 
mercado está de certa maneira condicionado à capacidade financeira do investidor. A negociação poderá ser de posição longa 
(compra) ou de posição curta (venda). 

O investidor opta por uma posição em função das suas previsões sobre o comportamento da cotação do activo subjacente, 
de forma a beneficiar da subida ou da redução do preço do mesmo activo. Porém, caso o preço do activo subjacente registe 
um movimento contrário ao esperado, o investidor irá incorrer numa perda que poderá ser superior ao valor inicial investido.                        
A questão que cada investidor coloca a si mesmo é: “quem garante que no vencimento do contrato receberei da contraparte 
o valor acordado?”.

Neste sentido, foram criadas as Contraparte Central e Contas Margens. De um modo geral, é possível listar os seguintes 
mecanismos de protecção: 
 •  As negociações e as liquidações dos contratos ocorrem sempre em sede da bolsa e não entre compradores e  
 vendedores;
 •  Limites de concentração de posições abertas;
 •  Estabelecimento de limites de oscilações.

A Contraparte Central funciona como contraparte nos negócios efectuados, isto é, assume-se como compradora face ao trader 
vendedor e como vendedora face ao trader comprador. 

Apenas aos agentes que têm conta na Contraparte Central é permitido entrar em contratos futuros. Dito de outro modo,                                       
ao investidor é exigido que tenha uma conta no seu corretor (intermediário financeiro), ao corretor é exigido que tenha uma conta 
em algum membro da Contraparte Central e ao membro da Contraparte Central é exigido que tenha uma conta na Contraparte 
Central. 

As principais funções desempenhadas pela Contraparte Central são:
 •  Liquidação física e financeira das operações (diária e no vencimento);
 •  Compensação de posições, isto é, eliminação de posições existentes;
 •  Controlo do risco de crédito. 

 

 

Fonte: Adaptado (PIRES, 2011) 

Investidor 1 Investidor 2Membro da Contraparte
Central 1

Membro da Contraparte
Central 2

Contraparte
Central
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Os contratos de futuros estão sujeitos ao marking to the market diário. Marking to the Market são ajustamentos que se fazem 
nas contas dos intervenientes a fim de se apurarem as mais-valias e as menos valias. No mercado de futuros, o preço futuro                   
é revisto dia a dia, tendo em conta a procura e a oferta dos contratos com determinada entrega. Se um agente “A” comprar hoje 
um futuro que o obriga a comprar um determinado activo no 15º dia do próximo mês pelo preço futuro de y unidades monetárias, 
e se amanhã nos contratos futuros desse activo referente ao 15º dia do próximo mês, o preço futuro fosse de y+1 unidades 
monetárias, o preço futuro do contrato do agente A é revisto para y+1 unidades monetárias (ou seja, é revisto de acordo com 
o preço no mercado de futuros) e teria um ganho imediato de ∆y = y - y+1 unidades monetárias. Este ganho seria creditado 
na conta do agente A. Procedimento inverso é feito na conta do agente que toma a posição contrária. Deste modo, elimina-se                        
o risco de incumprimento de ambas as partes.

Deste modo, elimina-se o risco de incumprimento de ambas as partes.

No sentido de se poder garantir o cumprimento do contrato por parte dos intervenientes e evitar que, por dificuldades financeiras 
não previstas, a boa execução do contrato seja posta em causa, as contrapartes centrais definem um conjunto de valores de 
margem, ou seja, é definida para cada participante uma Conta Margem, sendo que, dentro dela, podem ser registados valores 
de margem. A conta margem é movimentada pela contraparte central.

A negociação é efectuada assumindo uma reserva de margem (margem de manutenção), ficando “retido” o valor da margem 
necessária para manutenção de uma dada posição (curta ou longa). Habitualmente, é requerido um valor mínimo de margem 
para entrada na posição (margem inicial). A finalidade desta margem é a de garantir a cobertura de perdas decorrentes de uma 
evolução contrária à expectativa do investidor.

As margens iniciais são depositadas numa conta que serve para debitar/creditar as perdas e ganhos resultantes da evolução da 
cotação do activo. Uma vez que a margem é constituída no momento de abertura de uma posição, ou seja, antes das sucessivas 
variações de preços, o seu valor deverá ser calculado tendo em conta diversos parâmetros, como a qualidade do próprio activo, 
o histórico da volatilidade dos preços e outros que a bolsa achar necessários. As margens exigidas são diferentes para cada 
contrato e traduzem uma taxa em relação ao valor do contrato, cabendo à Contraparte Central a sua definição. A margem de 
manutenção indica o limite mínimo que o saldo da margem inicial pode atingir. Caso a evolução do activo seja contrária à expectativa 
do investidor, o valor da conta vai diminuindo de dia para dia, até atingir um montante que torna necessário repor a margem inicial.

Quando o valor em conta corrente for inferior ao valor da margem de manutenção, é feita a chamada de margem (margin call),           
a fim de elevar os valores na conta corrente ao nível da margem inicial. Caso este investidor não faça o reforço da margem (margin 
call), a bolsa encerra a sua posição.

O exemplo da Tabela 3 apresenta uma situação hipotética sobre os movimentos que podem ocorrer na conta margem e na 
situação final de um dos participantes do contrato: o investidor assume uma posição longa no contrato de futuro sobre divisas 
EUR/USD em que cada contrato envolve o montante-padrão de EUR 100.000. O contrato futuro com vencimento a 3 meses        
é transaccionável ao preço futuro de EUR/USD 1,3000, coincidente com a taxa spot EUR/USD. A margem inicial é de USD 4.000 
por contrato, sendo a margem de manutenção, 75% da margem inicial. Admita ainda por hipótese que, nos 10 dias subsequentes, 
o preço de liquidação diário do contrato é o que consta da Tabela 3.

5.3. Mecanismo de Protecção do Mercado 
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5.3. Mecanismo de Protecção do Mercado 

Tabela 3 - Funcionamento das Contas Margens I Posição compradora (mercado de câmbios)

 

 

Preço
de liquidação

Valor
da posição 
compradora 
de EUR

Ganho (+) | 
Perda (-) 
diário 
implícito
na posição 
compradora

Ganho (+) | Perda 
(-) acumulado 
na implícito 
posição 
compradora, 
desde D+0

Valor inicial 
da garantia

Valor inicial 
da garantia, 
mais Ganho 
(+)/Perda (-) 
diária 
na posição 
compradora

Reforços 
de garantias, 
'margin cal ls' 
(+) | 
Devoluções 
de garantias, 
'margin 
credits' (-)

Valor final 
da garantia, 
após 
reforços 
e devoluções

Valor final 
da riqueza 
do ti tular  
da posição 
compradora

Idem, 
variação 
acumulada 
em %, desde 
D+0

D+t EUR/USD USD USD USD USD USD USD USD USD %

D+0 1,3000  130 000,00   0,00   0,00  4 000,00  4 000,00   0,00  4 000,00  4 000,00 0,0%

D+1 1,3100  131 000,00  1 000,00  1 000,00  4 000,00  5 000,00 - 1 000,00  4 000,00  5 000,00 25,0%

D+2 1,3100  131 000,00   0,00  1 000,00  4 000,00  4 000,00   0,00  4 000,00  5 000,00 25,0%

D+3 1,3050  130 500,00 -  500,00   500,00  4 000,00  3 500,00   0,00  3 500,00  4 500,00 12,5%

D+4 1,2950  129 500,00 - 1 000,00 -  500,00  3 500,00  2 500,00  1 500,00  4 000,00  3 500,00 -12,5%

D+5 1,2925  129 250,00 -  250,00 -  750,00  4 000,00  3 750,00   0,00  3 750,00  3 250,00 -18,8%

D+6 1,2800  128 000,00 - 1 250,00 - 2 000,00  3 750,00  2 500,00  1 500,00  4 000,00  2 000,00 -50,0%

D+7 1,2800  128 000,00   0,00 - 2 000,00  4 000,00  4 000,00   0,00  4 000,00  2 000,00 -50,0%

D+8 1,2875  128 750,00   750,00 - 1 250,00  4 000,00  4 750,00 -  750,00  4 000,00  2 750,00 -31,2%

D+9 1,2950  129 500,00   750,00 -  500,00  4 000,00  4 750,00 -  750,00  4 000,00  3 500,00 -12,5%

D+10 1,3000  130 000,00   500,00   0,00  4 000,00  4 500,00 -  500,00  4 000,00  4 000,00 0,0%

Data Preço de liquidação e valor da posição compradora Margin account Para memória:

Fonte: Adaptado Cruz, Ricardo. Mercados Financeiros Internacionais (2010)

Como se nota do exemplo anterior, a cada variação no nível de preços a posição financeira de qualquer uma das partes é ajustada, 
pelo ganho ou perda que obteve. É de realçar que, os derivados na sua função de cobertura de risco, apenas transferem o risco de 
uma entidade (agente) para outra; deste modo, no exemplo anterior os proveitos de uma entidade serão os custos (perdas) da outra. 
Cada Futuro tem o seu valor de margem definido pela própria bolsa, valor este que poderá sofrer alterações mediante volatilidade, 
liquidez e outros factores relacionados com o activo subjacente. Na constituição das contas margens podem ser considerados 
outros activos financeiros, desde que os mesmos sejam líquidos. A Tabela 3 apresenta um exemplo do que no mercado brasileiro 
pode ser usado na conta margem. 
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5.3. Mecanismo de Protecção do Mercado 

Como se nota do exemplo anterior, a cada variação no nível de preços a posição financeira de qualquer uma das partes é ajustada, 
pelo ganho ou perda que obteve. É de realçar que, os derivados na sua função de cobertura de risco, apenas transferem o risco de 
uma entidade (agente) para outra; deste modo, no exemplo anterior os proveitos de uma entidade serão os custos (perdas) da outra. 

Cada Futuro tem o seu valor de margem definido pela própria bolsa, valor este que poderá sofrer alterações mediante volatilidade, 
liquidez e outros factores relacionados com o activo subjacente. Na constituição das contas margens podem ser considerados 
outros activos financeiros, desde que os mesmos sejam líquidos. A Tabela 3 apresenta um exemplo do que no mercado brasileiro 
pode ser usado na conta margem. 

Tabela 4 – Activos utilizados na conta margem na BM&F

FIC Banco BM&F 115.323.988,69 0,1

Dinheiro – Dólares 11.213.123,75 0,0

Títulos Públicos Federais 77.309.496.064.37 88,5

Acções 4.648.878.399,06 5,3

Cartas de Fiança 3.308.245.890,82 3,8

Cartas de Fiança 1.162.480.734,33 1,3

Dinheiro - reais 651.155.737,77 0,7

Ouro 139.742.717,05 0,2

Depositado %

TOTAL Depositado em Reais 87.346.536.655,84 100,00%

TOTAL Depositado em Dólares 52.276.902.188,52 100,00%

Fonte: Adaptado FIPECAFI (2012) – BM&FBOVESPA actualizado em 19/02/2011 
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5.4. Custos a considerar na Negociação de Futuros

Tal como na generalidade das transacções em mercados financeiros, na negociação de Futuros, os investidores incorrem                       
em comissões. Neste capítulo, importa referir que:
 •  As mais-valias podem não ser suficientes para suportar os custos associados; 
 •  As menos‐valias poderão ser agravadas pelos custos inerentes à negociação.

As comissões traduzem-se num determinado valor fixo por lote, podendo eventualmente existir um valor mínimo. Um outro tipo 
de comissões são as chamadas currency cut, quando a operação é denominada numa moeda diferente da moeda da conta         
do investidor, o que dá lugar a conversões cambiais (mais ou menos valias e comissões). 

6.1. A nível dos Contratos

Os factores potencialmente responsáveis pelo insucesso dos mercados futuros são vários e de diferentes categorias, e podem 
diferir de acordo com o tipo de activo subjacente. 

Segundo Souza (1996) é possível listar dois factores fundamentais, a saber: 1) não neutralidade dos termos contratuais, de tal 
modo que não haja um tratamento homogéneo em relação às partes do contrato; 2) por fim, os mercados futuros também podem 
falhar quando não são capazes de atrair especuladores, os quais têm a função primordial de fornecer liquidez e, portanto, diminuem 
significativamente os custos de transacção.

As bolsas de futuros, aparentemente, têm certa dificuldade em prever o sucesso ou fracasso de um novo contrato. Vian e 
Quintino (2007), em estudo que fizeram no mercado brasileiro, afirmam que a maioria dos contratos fracassa em menos de dez 
anos de existência. Os autores estimam que aproximadamente 70% deles fracassam principalmente pela razão de atraírem um 
número insuficiente de hedgers e especuladores, além de não sustentarem um volume de negociações que cubram os custos 
operacionais de manutenção do contrato.

Em relação aos contratos futuros sobre mercadorias, Vian e Quintino (2007) dizem que é necessário averiguar – por forma a 
ajudar na previsão do sucesso ou fracasso de um novo contrato – o seguinte: características da commodity; homogeneidade 
da commodity; existência de integração vertical do mercado; existência de concentração na indústria que procura a commodity; 
mercado à vista activo. 

6. Desafios 
    para o Desenvolvimento 
    do Mercado   
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6.1. A Nível dOS CONTRATOS

Em todo o caso, os autores citados afirmam que uma das formas de atrair hedgers e especuladores é o desenho do contrato, 
de modo que, atenda às necessidades dos agentes; dito de outro modo, antes do lançamento (desenho) de qualquer contrato 
deve-se perceber as reais necessidades dos agentes económicos. 

6.2. A nível do Mercado

Segundo Vian e Quintino (2007) deve-se dosear a intervenção do aparelho público no mercado: uma alta intervenção pode 
funcionar como um mecanismo de redução de riscos para a cadeia de valor de qualquer produto (activo subjacente), e inibir          
a participação de agentes no mercado futuro, dado que o Estado garante estabilidade do nível de preços. 

O mercado angolano não é excepção no que respeita à aplicação do rol de características que o mercado de derivados, no 
geral, e o mercado de futuros, em particular, devem exibir. Assim sendo, o desenvolvimento deste mercado poderá estar atrelado 
a condições como: a) uma relativa abertura da Conta de Capitais. Com a abertura da conta de capitais, mesmo que ligeira, os 
fluxos de capitais de e para Angola serão maiores, impactando sobre a taxa de câmbio; e b) maior volatilidade cambial. A primeira 
condição levará à segunda. Os movimentos de depreciação e apreciação da moeda tenderão a aumentar, condicionando                
o comportamento das taxas de juro. Observados estes factores, os investidores irão procurar instrumento financeiros derivados, 
em particular, os contratos futuros para cobrir os riscos inerentes aos mesmos. 

No médio prazo, os fluxos de saída de capitais serão compensados por fluxos de entrada de capitais de curto prazo. Da qualidade 
da gestão macroeconómica, da relação rentabilidade-risco do mercado de capitais doméstico e da evolução do ambiente de 
negócios, dependerá a entrada líquida de capitais, apreciando a moeda doméstica e contribuindo para acumulação de reservas 
internacionais líquidas. A abertura da conta de capitais será um desafio para a gestão cambial, mas também, uma oportunidade 
para o desenvolvimento do mercado de futuros, para a consolidação dos fundamentos macroeconómicos e para o financiamento 
do processo de diversificação da economia.

A incerteza nos mercados abre espaço a oportunidade de surgimento de instrumentos financeiros, mormente derivados, como 
soluções dos problemas de cobertura de risco que os movimentos nos preços trazem ao nível dos retornos dos investimentos; 
de outra maneira, os incentivos para o surgimento destas soluções seriam quase que nulas. 

Ainda em relação aos factores que se impõe no processo de criação do mercado de futuros é o estabelecimento de uma 
Contraparte Central capaz de garantir uma a eficiência na execução do contratos futuros. 
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7. Conclusões  

15 Destaque para a inovação financeira, com particular atenção, no campo dos derivados financeiros.

Os contratos de Futuros, tal como vimos antes, são parte integrante do grupo de instrumentos financeiros derivados. Nesta senda, 
é facto incontornável que os contratos futuros encerram os mesmos riscos que qualquer outro instrumento derivado. Pelo que, 
as medidas prudenciais a adoptar para os instrumentos financeiros derivados no geral servirão, mediante ajustamentos, para            
as operações com futuros. 

É importante notar o papel comercial que deverá ter qualquer bolsa que queira transaccionar futuros. Dado que os contratos 
futuros são padronizados, é importante que os mesmos tenham a capacidade de atracção de traders, - de modo a serem capazes               
de gerar liquidez – cabendo um papel determinante aos agentes especuladores. Contratos futuros mal desenhados são condenados 
a desaparecem do mercado.    

O texto realça o papel da Contraparte Central (Central Contraparty) e de todos os instrumentos que a mesma usa, enquanto garante 
da boa performance de qualquer contrato futuro. Esta nota faz-nos compreender que a Contraparte-Central deve ser vista um 
mecanismo de minimização dos riscos envolvidos nestes tipos de contratos, pelo que esta deverá merecer particular atenção em 
qualquer cenário de implementação de uma bolsa de futuros, ou seja, ela é um elemento essencial na infra-estrutura de qualquer 
mercado de futuros, garante da eficiência do mercado. 

Outros aspectos que podem estar na base do não surgimento de contratos derivados em geral, e futuros, em particular,                      
fundam-se no cenário macroeconómico. Dito de outro modo, a política macroeconómica levada a cabo pelos países, pode 
ser de algum modo impeditiva no que se refere ao surgimento destes instrumentos de cobertura de risco. Os contratos futuros 
surgem no ambiente de incerteza quanto ao comportamento dos preços dos activos. A política cambial, a abertura da conta 
de capital, a taxa de inflação, a política monetária e fiscal – a condução destes aspectos macroeconómicos - pode concorrer,                                 
no caso angolano, para o surgimento e posterior dinamização destes mercados, pelo que o desenho destes instrumentos deverá 
passar pela prévia avaliação do quadro macroeconómico nacional.     

Os instrumentos financeiros atribuem aos operadores/investidores uma ferramenta poderosa para gestão de risco associada ao 
preço dos activos (investimento), mas tal não significa que quando mal administrados não poderão gerar efeitos indesejáveis para 
os mercados. Nesta base – e adicionalmente pela proximidade dos vários mercados financeiros a nível mundial – emerge para as 
entidades reguladoras/supervisoras a necessidade de tomar acções mais concertadas e mais globais de modo a que se possa 
ter a visão do mercado como um todo.

Realça-se aqui o facto de que o desenvolvimento dos mercados financeiros15 ultrapassa as fronteiras nacionais, pelo que os 
investidores cada vez mais vêem o mundo de modo “plano”. Neste diapasão, o modelo de regulação deverá acompanhar a inovação 
financeira, deverá ser capaz de permitir a partilha de informação entre os Estados (países envolvidos) e de fazer ajustamentos 
(uniformização) na regulação de base, de modo que, não haja a possibilidade de aproveitamento, por parte dos investidores,        
de comportamentos menos recomendáveis por conta das diferenças significativas na regulação de base em mercados diferentes. 
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Anexos

I - O Exemplo do Contrato de Futuros S&P500 (Bloomberg)

O S&P 500 é um dos contratos de futuros mais importantes a nível mundial. As suas principais características são as seguintes:
•  Market: S&P 500
•  Symbol: SP
•  Exchange: Chicago Mercantile Exhange (CME)
•  Contract Size: USD 250 x S&P 500 Stock Index
•  Months Traded: March, June, September, and December (HMUZ)
•  Tick size: 0,10 (10 pt.) (USD 2,50/pt.) USD 25.00)
•  Minimum Fluctuation: 10 pt. = USD 25,00
•  Initial Margin: USD 22.500,00
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Atributos  Futuros  Forwards  

Estrutura 
& Proposta

Os contratos são normalizados, 
apenas o seu preço é negociável.

 

Regulação Mercado regulamentado. 

Método 
de Transacção São transaccionados apenas em Bolsa.  

Garantia 
Institucional

Os activos são intermediados 
pela Câmara de Compensação. 

Preço 
do Contrato 

 
Os futuros têm por base o preço de 
regularização (Settlement), que só 
é conhecido no último dia de negociação.

 

 

Avaliação 
do Contrato   

Os contratos estão sujeitos a um sistema 
de contas-margens. 
Nos futuros, os ganhos e perdas 
são conhecidos; logo, o risco de crédito 
é mais reduzido.

 

 

  
 

Liquidez  São contratos com elevado grau de liquidez. 

Maturidade 
do Contrato

Os contratos são em geral extintos por
compensação de posição (offsetting).

É um contrato "à medida": Todos os seus
elementos são negociáveis. Cada forward é único.

Mercado regulamentado. 

São transaccionados no mercado de balcão
ou OTC.

Os intervenientes estabelecem directamente 
os contratos.

O preço dos forwards é acordado na data 
do início do contrato.

O seu grau de liquidez é reduzido em virtude 
da especificidade dos termos estabelecidos 
entre os contratantes.

Apenas na maturidade existe um fluxo financeiro 
em contrapartida da entrega do activo subjacente. 
Os ganhos ou perdas apenas são conhecidos
na maturidade do contrato, logo, o risco 
de crédito é mais elevado nos fowards.

 

Os contratos são em geral extintos com
a entrega do activo subjacente.

 

 

Anexos

II – Comparação Futuros versus Forwards
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