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124/2021-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes do Listado B3 

Ref.: Lançamento do Contrato Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação 

Financeira (Platts), Opções e Operação Estruturada de Rolagem 

Informamos que, a partir de 29/11/2021, inclusive, estarão disponíveis para 

negociação o Contrato Futuro de Soja FOB Santos com liquidação financeira pela 

avaliação de preços da S&P Global Platts,1 as Opções de Compra e de Venda 

sobre Futuro de Soja FOB Santos (SOY) e a Operação Estruturada de Rolagem do 

Contrato do Contrato Futuro de Soja FOB Santos (SO1). 

1. Especificações dos contratos 

As especificações do Contrato Futuro de Soja FOB Santos (Platts), as Opções e a 

Operação Estruturada de Rolagem encontram-se nos Anexos I, II e III deste Ofício 

Circular e disponíveis em www.b3.com.br, Produtos e Serviços, Negociação, 

Commodities, Soja, Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação Financeira (Platts). 

2. Política de tarifação 

Durante os 12 primeiros meses de negociação do Contrato Futuro de Soja FOB 

Santos (Platts), de suas Opções e da Operação Estruturada de Rolagem, nenhuma 

tarifa será cobrada. A B3 divulgará oportunamente a política de tarifação que 

passará a vigorar a partir de 30/11/2022. 

Revogado pelo Ofício Circular 016/2022-VPC de 29 de dezembro de 2022

http://www.b3.com.br/
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3. Parâmetros para cálculo de limite de posição em aberto  

As definições desses parâmetros estarão disponíveis a partir de 12/11/2021 no 

em www.b3.com.br, Produtos e Serviços, Compensação e Liquidação, Clearing, 

Administração de riscos, Consulta limites de posições, Regras para Limites. 

4. Parâmetros para cálculo de margem de garantia 

Esses parâmetros estarão disponíveis a partir de 29/11/2021 em www.b3.com.br, 

Produtos e Serviços, Compensação e Liquidação, Clearing, Administração de 

riscos, Modelo de Risco, Parâmetros de Risco. 

5. Apreçamento 

A metodologia de apreçamento do contrato futuro estará disponível a partir de 

01/11/2021 em www.b3.com.br, Market data e Índices, Serviço de dados, Market 

Data, Consultas, Mercado de derivativos, Metodologia, Manual de Apreçamento 

da B3. 

6. Liquidação financeira pela avaliação de preços da Platts 

A liquidação das posições que são carregadas até a data de vencimento do 

contrato será realizada através da média de avaliações de preço SOYBEX® FOB 

Santos da S&P Global Platts, conforme descrito no Anexo I deste Ofício Circular. 

A metodologia de avaliação de preços do Soybex® FOB Santos pode ser 

encontrada em www.spglobal.com/platts/pt, Metodologia, Metodologia e 

Especificações, Agricultura, Metodologia para Cereais e Oleaginosas. 

 

http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.spglobal.com/platts/pt
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7. Horários de negociação 

Os horários de negociação estarão disponíveis em www.b3.com.br, Soluções, 

Plataformas, PUMA Trading System, Para participantes e traders, Horário de 

negociação, Derivativos. 

8. Túneis de negociação 

As tabelas com os parâmetros utilizados nos túneis de rejeição e de leilão estão 

disponíveis em www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, Puma Trading System, 

Participantes e traders, Regras e parâmetros de negociação, Parâmetros dos 

túneis de negociação.  

Destacamos que a implementação da regra de leilão de primeiro negócio do dia 

será disponibilizada para o Contrato Futuro de Soja FOB Santos e para sua 

Operação Estruturada de Rolagem, ambos com liquidação financeira pela Platts. 

Ressaltamos que os túneis de leilão e de rejeição serão acionados após a 

realização da primeira operação do dia para os produtos indicados acima. 

Adicionalmente, informamos que o intervalo mínimo para o parâmetro de 

abertura de séries de opções de compra e de venda referenciadas em contrato 

futuro de soja FOB Santos com liquidação financeira pela avaliação de preços da 

Platts (SOY) será disponibilizado na próxima versão do Manual de Procedimentos 

Operacionais de Negociação da B3. 

  

http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Produtos 

Listados, pelo telefone (11) 2565-7118 ou pelo e-mail 

produtos.commodities@b3.com.br. 

Gilson Finkelsztain 

Presidente 

José Ribeiro de Andrade  

Vice-Presidente de Produtos e Clientes 

mailto:produtos.commodities@b3.com.br
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Anexo I do Ofício Circular 124/2021-PRE 

CONTRATO DE FUTURO DE SOJA FOB SANTOS COM LIQUIDAÇÃO 

FINANCEIRA (PLATTS) 

– Especificações – 

Objeto Soja em granel, FOB Santos, em cargo de 60.000t 

Código de negociação SOY 

Tamanho do contrato 34 toneladas métricas (t) 

Cotação 
Dólares dos Estados Unidos da América por tonelada, 

com duas casas decimais (US$/t) 

Variação mínima de 

apregoação 
US$0,20 por tonelada  

Datas de negociação 
Todos os dias do mês em que houver sessão de 

negociação 

Meses de vencimento Todos os meses 

Data de vencimento 

Décimo sexto dia do mês anterior ao mês de referência. 

Caso não haja sessão de negociação, a data de 

vencimento será a próxima sessão de negociação 

Último dia de negociação Dia útil anterior ao de vencimento 
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Liquidação no vencimento Financeira 

Preço de liquidação 

Média de todas as avaliações SOYBEX FOB Santos (S&P 

Global Platts) publicadas durante o período de formação 

da média de liquidação 

Período de formação da 

média de liquidação 

Do décimo sexto dia do segundo mês anterior ao mês de 

referência até o décimo quinto dia do mês anterior ao 

mês de referência 
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Anexo II do Ofício Circular 124/2021-PRE  

OPÇÕES DE COMPRA E DE VENDA SOBRE O CONTRATO DE FUTURO DE 

SOJA FOB SANTOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (PLATTS) 

– Especificações – 

Objeto Soja em granel, FOB Santos, em cargo de 60.000t 

Código de negociação SOY 

Estilo da opção Americano 

Tamanho do contrato 34 toneladas (t) 

Cotação 

Prêmio da opção, expresso em dólares dos Estados 

Unidos da América por tonelada métrica, com duas casas 

decimais (US$/t) 

Variação mínima de 

apregoação 
US$0,20 por tonelada. 

Datas de negociação 
Todos os dias do mês em que houver sessão de 

negociação 

Meses de vencimento Todos os meses 

Data de vencimento 

Décimo sexto dia do mês anterior ao mês de referência. 

Caso não haja sessão de negociação, a data de 

vencimento será a próxima sessão de negociação. 
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Último dia de negociação Dia útil anterior ao de vencimento 

Liquidação no exercício 

Na data de vencimento, o exercício da opção é realizado 

automaticamente pela B3, observadas as condições a 

seguir. 

Opção de compra (call): 

a) se o resultado da diferença entre o preço de liquidação 

do contrato-objeto e o preço de exercício, para o 

comitente titular, for positivo; 

b) se o comitente titular não registrar no sistema de 

negociação sua intenção de não exercer sua call na data 

de vencimento. 

Opção de venda (put): 

a) se o resultado da diferença entre o preço de exercício 

e o preço de liquidação do contrato-objeto, para o 

comitente titular, for positivo; 

b) se o comitente titular não registrar no sistema de 

negociação sua intenção de não exercer sua put na data 

de vencimento. 
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Anexo III do Ofício Circular 124/2021-PRE  

OPERAÇÃO ESTRUTUTRADA DE ROLAGEM DE CONTRATO FUTURO DE 

SOJA FOB SANTOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (PLATTS) 

– Especificações – 

 

 Objeto 
Contrato Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação 

Financeira (Platts) 

Código de negociação SO1 

Tamanho do contrato 
Cada contrato refere-se a um Contrato Futuro de 

Soja FOB Santos com Liquidação Financeira (Platts) 

Cotação 
Dólares dos Estados Unidos da América por tonelada, 

com duas casas decimais (US$/t) 

Variação mínima de 

apregoação 
US$0,20 por tonelada 

 

 

1 Os nomes S&P Global Platts “Platts® e “SOYBEX® são marcas registradas da S&P Global Inc. e foram licenciadas para 

uso da B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão. A S&P Global Platts, uma divisão da S&P Global Inc. também concede à B3 S.A - Brasil, 

Bolsa, Balcão licença para utilizar a avaliação da Platts SOYBEX FOB Santos $/mt e os dados incluídos em tal avaliação(ões) 

(Avaliação Platts) em relação à listagem, negociação, compensação e liquidação do contrato Soja FOB Santos (S&P Global 

Platts) com base na Avaliação Platts . O Contrato não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela S&P Global 

Platts ou suas afiliadas ou licenciadores. A S&P Global Platts, suas afiliadas e licenciadores não fazem nenhuma 

representação ou garantia, expressa ou implícita, seja em relação ao Contrato ou à oportunidade de investir em títulos ou 

commodities em geral ou à capacidade da Avaliação Platts de acompanhar o desempenho geral do mercado ou os 

movimentos de preço das commodities. A S&P Global Platts, suas afiliadas e licenciadores renunciam a todas e quaisquer 

garantias, explícitas ou implícitas, incluindo, mas não somente, quaisquer garantias de comercialização ou adequação para 

fim específico ou uso da Avaliação Platts, ou os resultados obtidos pelo seu uso, ou a conduta no uso dessa avaliação. A 

Avaliação Platts e todos os seus componentes são fornecidos "como estão" e o uso de tal Avaliação Platts é por conta e 

risco do próprio usuário. A S&P Global Platts, suas afiliadas e licenciadores não garantem a adequação, precisão, 

oportunidade, disponibilidade ou integralidade da Avaliação Platts ou de qualquer componente desta ou quaisquer 

comunicações (seja comunicação escrita ou oral, por meio eletrônico ou em outro formato), e não serão passíveis de 

responsabilidade, incluindo, mas não somente, qualquer dano indireto, específico, incidental, punitivo ou consequencial, 

ou qualquer perda de lucros, perdas de negociações, perda de credibilidade, ou de forma alguma será responsável por 

indenizar qualquer pessoa por qualquer perda ou prejuízo consequente da ou que tenha relação com a Avaliação Platts. 


