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Conheça alguns dos produtos negociados pela BTG Pactual CTVM 
 

 
 
Renda Variável 
Compõe-se de ativos de renda variável, quais sejam, aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode 
ser dimensionado no momento da aplicação. São eles as ações, quotas ou quinhões de capital, o ouro, ativo 
financeiro, e os contratos negociados nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. 
 

Ações 
Objeto de Negociação: Ações são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas representativos de uma 
parcela do seu capital social. Em outras palavras, são títulos de propriedade que conferem a seus detentores 
(investidores) a participação na sociedade da empresa. 
Cotação: Reais por Ação, com 02 casas decimais. 
Liquidação: Física e Financeira. / D+3, a partir da data de negociação 
Vencimento: A vista 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/acoes.htm  

 
ETF de Renda Variável 
Objeto de Negociação: O ETF de Ações, também conhecido como Exchange Traded Fund (ETF), é fundo negociado em 
Bolsa que representa uma comunhão de recursos destinados à aplicação em uma carteira de ações que busca retornos 
que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, de um índice de referência. 
Cotação: Reais por Ação, com 02 casas decimais. 
Liquidação: Física e Financeira. / D+3, a partir da data de negociação 
Vencimento: A vista 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/etf-de-renda-
variavel.htm  

 
Brazilian Depositary Receipts – BDRs Patrocinados Níveis I, II e III 
Objeto de Negociação: Os Brazilian Depositary Receipts Patrocinados (BDR) são valores mobiliários emitidos no Brasil, 
que possuem como lastro ativos, geralmente ações, emitidos no Exterior. Para emissão do BDR Patrocinado, a 
companhia emissora dos valores mobiliários no Exterior deve contratar no Brasil uma instituição depositária, a qual 
será responsável por emitir os BDRs. 
Cotação: Reais por BDR P, com 02 casas decimais 
Liquidação: Física e Financeira. / D+3, a partir da data de negociação 
Vencimento: A vista 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/brazilian-
depositary-recips-bdrs-patrocinados-niveis-i-ii-e-iii.htm  
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Derivativos 
Derivativos são ativos financeiros cujo valor resulta (deriva), integral ou parcialmente, do valor de outro ativo 
financeiro ou mercadoria negociados no mercado à vista, podendo ser caracterizados como contratos a termo, 
contratos futuros, opções de compra e venda, operações de swaps, entre outros. 

 
Futuro de Ibovespa 
Objeto de Negociação: Índice Bovespa. 
Cotação: Pontos de índice. 
Tamanho do Contrato: Contrato Futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada 
ponto equivalente a R$1,00. 
Vencimento: Meses pares. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/futuro-de-
ibovespa.htm  
 

Futuro BVMF de Standard & Poors 500 (S&P 500) 
Objeto de Negociação: Índice S&P 500 calculado pela Standard & Poor’s. 
Cotação: Pontos do índice com até duas casas decimais. 
Tamanho do Contrato: Pontos do índice com até duas casas decimais. 
Vencimento: Março, junho, setembro e dezembro. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/futuro-bvmf-de-
standard-poors-500-s-p-500.htm  

 
Futuro de Cupom Cambial de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia 
Objeto de Negociação: Taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da Taxa de DI, no 
período compreendido entre a data de operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e a variação da taxa de 
câmbio PTAX800 venda observada entre o dia útil anterior à data da operação, inclusive, e a data de vencimento do 
contrato, exclusive. 
Cotação: Taxa de juro, expressa em percentual ao ano, linear, base 360 dias corridos, com até duas casas decimais.  
Tamanho do Contrato: Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor do ponto, expresso em dólares, sendo cada 
ponto equivalente US$0,50 (cinquenta centavos). 
Vencimento: Todos os meses. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/juros/futuro-de-cupom-cambial-
de-depositos-interfinanceiros-de-um-dia.htm  
 
Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia 
Objeto de Negociação: A taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida pela acumulação das taxas diárias 
de DI no período compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação do contrato, 
inclusive. 
Cotação: Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais. 
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Tamanho do Contrato: Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto 
equivalente à R$1,00 (um real). O contrato vale 100.000 pontos no vencimento. 
Vencimento: Todos os meses. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/juros/futuro-de-taxa-media-de-
depositos-interfinanceiros-de-um-dia.htm  
 

Futuro de Operações Compromissadas de Um Dia 
Objeto de Negociação: A taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida pela acumulação das taxas 
médias diárias de operações compromissadas no período compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o 
último dia de negociação do contrato, inclusive. 
Cotação: Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais. 
Tamanho do Contrato: Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto 
equivalente à R$1,00 (um real). O contrato vale 100.000 pontos no vencimento. 
Vencimento: Todos os meses. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/juros/futuro-de-operacoes-
compromissadas-de-um-dia.htm  
 

Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial 
Objeto de Negociação: Taxa de Câmbio de Reais (BRL) por Dólar dos Estados Unidos da América (USD). 
Cotação: BRL por USD1.000,00. 
Tamanho do Contrato: USD50.000,00 (cinquenta mil Dólares dos Estados Unidos da América). 
Vencimento: Todos os meses. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/moedas/futuro-de-taxa-de-
cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm  
 

Futuro de Euro 
Objeto de Negociação: Taxa de Câmbio de Reais (BRL) por Euro (EUR). 
Cotação: EUR por EUR1.000,00. 
Tamanho do Contrato: EUR50.000,00 (cinquenta mil Euros). 
Vencimento: Todos os meses. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/moedas/futuro-de-euro.htm  
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Commodities 
São produtos financeiros utilizados para administrar os riscos das oscilações de preço de commodities. Através 
dos contratos futuros é possível visualizar a projeção dos preços para uma safra ou entressafra futura. 
Tipos de contratos futuros agropecuários negociados na BM&F: 

 Açúcar 

 Etanol 

 Boi Gordo 

 Café Arábica 

 Milho 

 Soja 

 
Contrato Futuro de Açúcar Cristal Especial 
Objeto de Negociação: Açúcar cristal especial, com mínimo de 99,7 graus de polarização, máximo de 0,08% de 
umidade, máximo de 150 cor ICUMSA, máximo de 0,07% de cinzas, para entrega no Município de São Paulo, SP, Brasil.  
Cotação: US$ por saca de 50 kg líquidos, com duas casas decimais, livres de quaisquer encargos, tributários ou não.  
Unidade de Negociação: 270 sacas de 50Kg líquidos  
Vencimento: fevereiro, abril, julho, setembro e novembro. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/futuro-de-acucar-
cristal-com-liquidacao-financeira.htm  

 
Contrato Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira 
Objeto de Negociação: Etanol Hidratado Combustível, segundo as especificações da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 
Cotação: Reais por metro cúbico (1.000 litros) de etanol hidratado, conforme as especificações definidas no item 2, 
com duas casas decimais, livres de ICMS, PIS/COFINS. 
Unidade de Negociação: 30 metros cúbicos (30.000 litros). 
Vencimento: Todos os meses 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/futuro-de-etanol-
hidratado-com-liquidacao-financeira.htm  

Contrato Futuro de Boi Gordo 
Objeto de Negociação: Boi gordo acabado para abate.  
Tipo: bovinos machos, castrados, bem acabados (carcaça convexa), em pasto ou confinamento.  
Peso: vivo individual entre o mínimo de 450 quilos e o máximo de 550 quilos, verificado na balança do local de entrega.  
Idade máxima: 42 meses.  
Cotação: Reais por arroba líquida, com duas casas decimais.  
Unidade de Negociação: 330 arrobas líquidas.  
Vencimento: Todos os meses. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/futuro-de-boi-
gordo-com-liquidacao-financeira.htm  
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Contrato Futuro de Café Arábica 
Objeto de Negociação: Café cru, em grão, de produção brasileira, coffea arabica, tipo 4-25 (4/5) ou melhor, 
bebida dura ou melhor, para entrega no Município de São Paulo, SP, Brasil. 
Cotação: Dólares dos Estados Unidos da América por saca de 60 quilos líquidos, com duas casas decimais. 
Unidade de Negociação: 100 sacas de 60 quilos líquidos ou 6.000 quilos líquidos 
Vencimento: Março, maio, julho, setembro e dezembro. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/futuro-de-cafe-
arabica-tipo-4-5.htm  

 
Contrato Futuro de Milho com Liquidação Financeira 
Objeto de Negociação: Milho em grão a granel, amarelo, de odor e aspectos normais, em bom estado de 
conservação, livre de bagas de mamona, bem como de outras sementes prejudiciais, e de insetos vivos, duro ou 
semiduro, proveniente da última safra e de produção brasileira, em condições adequadas de comercializa-ção e 
próprio para consumo animal; e com (a) até 14% de umidade; (b) máximo de 1% de impurezas na pe-neira de 
3mm; (c) máximo de 6% de grãos ardidos ou brotados e livres de grãos mofados; (d) máximo de 12% de grãos 
quebrados, partidos ou chochos. 
Cotação: Reais por saca de 60 quilos líquidos, com duas casas decimais, livres de ICMS. 
Unidade de Negociação: 450 sacas de 60 quilos líquidos ou 27 toneladas métricas. 
Vencimento: Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/futuro-de-milho-
com-liquidacao-financeira.htm  
 

Contrato Futuro de Soja com Liquidação Financeira 
Objeto de Negociação: Soja em grão a granel tipo exportação, com os seguintes limites máximos: 14% de 
umidade; 1% de matérias estranhas e impurezas; 30% de quebrados; 8% de esverdeados; 8% de avariados, dos 
quais se permite até 6% de grãos mofados, até 4% de grãos ardidos e queimados, sendo que esse último não 
pode ultrapassar 1%; 18,5% de conteúdo de óleo. 
Cotação: Dólares dos Estados Unidos da América por saca de 60 quilos líquidos, com duas casas decimais, livres de ICMS.  
Unidade de Negociação: 450 sacas de 60 quilos líquidos ou 27 toneladas métricas. 
Vencimento: Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Novembro. 
Para maiores informações sobre o contrato, sugerimos acessar ao site da BM&FBovespa que possui material 
completo sobre as características de negociação e pós negociação dos contratos. 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/futuro-de-soja-com-
liquidacao-financeira.htm  
 
O material disponibilizado pela BTG Pactual CTVM não especifica os detalhes operacionais dos contratos expostos 
acima. O objetivo do material é apresentar informações gerais acerca dos principais contratos negociados na 
BM&FBovespa. Para informações detalhadas sobre os produtos e suas formas de negociação, sugerimos a leitura 
do material disponível no site da BM&FBovespa. 
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Esse material é um breve resumo de cunho meramente informativo, preparado e distribuído pela BTG Pactual 
CTVM S.A. ("BTG Pactual"), não configurando análise de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM Nº 483, 
de 06 de Julho de 2010, e não tendo como objetivo a oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a 
compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Embora as informações neste documento 
tenham sido obtidas de fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou 
implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações.  
Esse material não deve servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de 
tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus 
objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").  BTG Pactual não assume que os investidores vão obter 
lucros, nem se responsabiliza pelas perdas.  
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