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RESUMO 
 

 
 

Apresenta-se nesta monografia uma análise sobre os principais meios de 

comercialização de commodities agrícolas, especificamente o soja, abordando operações de 

derivativos. Seu objetivo geral é análise destas operações visando a proteção dos agricultores 

contra o risco das oscilações constantes de preços do mercado de commodities agrícolas, 

provendo assim o leitor de informações sobre este mercado, ainda distante de muitos, 

especialmente para o agricultor, que é o publico alvo deste trabalho, tendo em vista a grande 

expansão deste mercado nos últimos anos. Utiliza-se da abordagem qualitativa em sua 

primeira etapa, adotando a pesquisa bibliográfica descrevendo as alternativas de proteção 

disponíveis no mercado financeiro e alguns dados históricos. Para subsidiar a segunda parte 

utiliza-se de uma abordagem quantitativa simulando alguns cenários possíveis a determinados 

perfis de indivíduos, sendo eles os conservadores, moderados e arrojados. Os resultados das 

análises foram satisfatórios sendo demonstrado a estratégia possível para cada perfil de 

agricultor. Este estudo mostra-se de grande importância para difundir o assunto sobre 

derivativos, ainda visto por muitos como nocivos ao mercado ou como um lugar de apostas 

(cassino).  

 
 

 
Palavras-chave: derivativos, commodity, hedge, proteção a preços, mercado futuro, opções, 

soja. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O mercado agrícola no Brasil está em constante evolução. Constata-se que a 

produtividade torna-se cada vez mais eficiente, as áreas destinadas a certas culturas, como o 

soja, se ampliam a cada dia. Com esta evolução na agricultura as propriedades rurais tornam-

se cada vez maiores, as tecnologias de produção e de mecanização empregadas na agricultura 

se aperfeiçoam permanentemente, permitindo que se obtenha assim uma maior produção. 

Mas, como qualquer atividade, esta possui riscos, como risco ambiental, risco de mercado, 

risco de produção, entre outros. 

 

Os produtos agrícolas, em especial o soja, que será objeto de estudo deste trabalho, 

sofrem várias alterações de preços, influenciadas por diversos fatores, muitos deles 

internacionais, entre os quais o volume de produção de países como Estados Unidos e Brasil, 

e a demanda de alguns países como China e Índia. Tais fatores o agricultor não consegue 

controlar, mas pode se proteger e minimizar este risco. 

 

Diante deste cenário, analisar quais as alternativas o agricultor tem a sua disposição 

para minimizar estes riscos será o objetivo geral deste trabalho, que visa descrever 

alternativas de proteção contra oscilações nos preços de comercialização a commodity soja. 

Algumas ainda pouco conhecidas e pouco utilizadas, especialmente entre os pequenos e 

médios produtores, tais como mercado futuro e de opções. Alternativas estas que quando 

empregadas estrategicamente minimizam o risco da volatilidade dos preços. 

 

No desenvolvimento deste trabalho serão apresentadas as diversas formas de 

comercialização e uma comparação entre elas, podendo assim o agricultor se valer destas 

informações para traçar uma estratégia que melhor se adéqua à sua propriedade, produto e ao 

grau de risco a se minimizar. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as alternativas disponíveis aos produtores rurais para se protegerem do risco 

de variação de preços, especificamente da commodity soja.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Pesquisar as alternativas disponíveis para diminuição dos riscos de volatilidade 

dos preços praticados no comercio de soja. 

• Estudar a forma de operacionalização dos mercados futuros. 

• Simular as possibilidades de operações no mercado futuro, de acordo com cada 

cenário. 

• Avaliar os cenários. 

• Propor a cada perfil de agricultor as estratégias ideais. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa é de grande importância para garantia de rentabilidade do produtor 

agrícola, pois com estratégias bem traçadas o agricultor poderá contratar uma posição futura 

de um preço considerado satisfatório para comercialização de parte de sua produção na época 

da colheita quando o preço historicamente costuma ser menor devido ao aumento da 

quantidade de produto ofertada, o que é necessário para cobertura do custo da lavoura. A 

outra parte da lavoura poderá ser armazenada para futura negociação no mercado à vista no 

período da entressafra, quando historicamente o preço tende a subir, maximizando assim o 

resultado do produtor.  

 

Serão apresentadas a seguir as diversas formas de comercialização de produtos 

agrícolas. Posteriormente serão demonstrados os perfis de agricultores que utilizam os 

mecanismos de proteção de riscos apresentados. Finalizando apresenta-se uma análise 

baseada em dados históricos de qual seria a melhor estratégia de proteção ao risco de mercado 

destes produtos.  
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2. MERCADO FUTURO 

 

Para Octavio Bessada (1994), mercados futuros são mercados organizados, onde 

podem ser assumidos compromissos padronizados de compra ou venda de uma determinada 

mercadoria, ativo financeiro ou índice econômico, para liquidação em uma data futura. 

 

Este mercado caracteriza-se por ser, basicamente, um instrumento de transferência de 

riscos, onde de um lado estão os hedgers, que procuram defender-se do risco de mercado, e de 

outro lado os especuladores, que compram este risco visando auferir um lucro na oscilação de 

preços no mercado. 

 

O mercado futuro, conforme Misumi e Cavalcanti (2003), surgiu da necessidade de 

produtores em hedgear (proteger) sua produção contra as baixas de preços na época da 

colheita. De outro lado, existem também os consumidores que desejam garantir preços na 

época da entressafra. Ainda faltava uma terceira figura, o especulador, cujas características 

serão apresentadas no decorrer do trabalho. 

 

Para Fortuna (1999, p. 439), “os mercados futuros têm como objetivo básico a 

proteção dos agentes econômicos [...] contra as oscilações dos preços de seus produtos e de 

seus investimentos”. Assim sendo este mercado facilita a transferência de risco entre os 

agentes econômicos, e ao mesmo tempo as expectativas passam a influenciar na formação 

futura dos preços das commodities.   

 

A BM&F – Bolsa de Mercadorias e Futuros (2007) define mercado futuro como sendo 

o local onde um agente se compromete a comprar ou vender uma quantidade de um ativo ou 

produto a um preço previamente acordado para a liquidação em data futura. A cada dia, estes 

compromissos são ajustados financeiramente às expectativas do mercado referentes ao preço 

futuro daquele bem, por meio do procedimento conhecido como ajuste diário. 
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2.1. COMMODITIES 

 

As commodities, segundo Toledo Filho (2006), são mercadorias com características 

específicas, como: padronização, isto é, a mercadoria deve ter um nível mínimo de variação; 

pouca perecibilidade, de modo que eventualmente essa mercadoria possa ser armazenada para 

entrega futura ou transportada a longas distâncias; deve ter uma ampla escala de consumo, ou 

seja, não pode ser restrita a certa classe de consumidores; não pode ter interferência de 

governos; e deve possuir condição de matéria-prima ou semi-elaborada, não podendo sofrer 

complexo sistema de fabricação.  

 

2.2. HEDGE E ESPECULAÇÃO 

 

Segundo Misumi e Cavalcanti (2003), quando um empresário dimensiona seu 

empreendimento, ele está especulando sobre o volume de negócios que o capital ali aplicado 

vai gerar, ou seja, o indivíduo que assume um risco apostando em rentabilidade futura está 

exercendo especulação. 

 

Para Toledo Filho (2006), hedge, pelo seu significado na língua inglesa, está ligado à 

proteção, e pode ser exemplificado com a montagem de uma posição no futuro inversa à do 

mercado à vista, com o fim de evitar prejuízos àquele que deseja se proteger. 

 

Nos mercados agrícolas existem algumas formas de transferir esses riscos através de 

operações no mercado futuro. Neste contexto, surgem as figuras do hedger e do especulador. 

Os hedgers são os produtores e usuários das mercadorias (commodities), que operam a relação 

entre preços no mercado físico e futuro. Em contrapartida, o especulador explora as alterações 

de níveis de preços num mesmo mercado visando obter ganhos financeiros. 

 

2.2.1. HEDGER 

 

Para a BM&F (2007, p.15), “o objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de 

preços”. A principal preocupação do hedger é eliminar o risco de variações adversas de 

preço, garantindo um preço mínimo para venda ou máximo para compra em data futura. 
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Tem-se como exemplo de hedgers: o agricultor que opera no mercado futuro a fim de 

fixar o preço de venda e não correr o risco de volatilidade nos preços das commodities; e o 

importador, que tem obrigações em dólares com vencimentos futuros e decide comprar 

contratos cambiais no mercado futuro para o mesmo vencimento de sua obrigação, pois teme 

alta acentuada do dólar até a época do pagamento da obrigação. 

 

2.2.2. ESPECULADORES 

 

Para a BM&F (2007, p.16), “o especulador é um participante cujo propósito básico é 

obter lucro”. Diferentemente dos hedgers, os especuladores não possuem ativo físico que 

necessite de proteção, sua atuação consiste em obter ganhos financeiros, negociando contratos 

futuros com diferença entre o preço de compra e o de venda. 

  

As palavras especulador e especulação surgem em muitos casos, especialmente entre 

leigos, com uma conotação pejorativa, no entanto este personagem exerce uma função 

essencial no mundo da Economia. Para Toledo Filho (2006), sem os especuladores, o 

mercado não teria liquidez, e o hedge seria impossível. 

 

Os especuladores possuem uma característica básica: nunca pretendem entregar ou 

receber o bem físico. Por este motivo, normalmente buscam encerrar suas posições antes dos 

vencimentos dos contratos ou operam contratos cuja liquidação é exclusivamente financeira. 

 

Segundo Misumi e Cavalcanti (2003), os especuladores são atraídos pelos hedgers que 

não desejam carregar custos e preferem transferir riscos, criando pra isso condições mais 

atraentes de preços. As operações de caráter especulativo caracterizam-se por: entradas e 

saídas rápidas do mercado; desinteresse em manter posições até o fim do contrato; e serem 

geralmente menores em volume do que as operações de hedge. 

 

Conforme Toledo Filho (2006), existem vários tipos de especuladores, são eles: 

 

Scalpers: são especuladores pequenos que operam com variações mínimas do 

mercado, realizando pequenos resultados, assim, o risco de grande prejuízo é menor, mas o 

lucro também é limitado. 
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Pit-Traders: são scalpers com maior poder financeiro, mantêm suas posições por mais 

tempo, correndo assim mais riscos e obtendo possibilidade de lucros maiores. 

 

Day-Traders: são especuladores que compram e vendem suas posições no mesmo 

dia. 

 

2.3. CONTRATOS FUTUROS  

 

Um contrato futuro, conforme Toledo Filho (2006), é um compromisso de entregar ou 

receber um ativo em certo prazo determinado. Estes contratos são padronizados, e permitem 

uma saída de posição a qualquer tempo, bastando para isso inverter a posição assumida para o 

mesmo prazo de vencimento. Por exemplo, caso um produtor tenha assumido uma posição de 

venda futura com vencimento para maio de 2011, e em março de 2011 decidir encerrar a 

posição, basta que contrate uma operação de compra futura para vencimento em maio de 

2011, zerando sua posição líquida. 

 

A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F, 2007) opera com contratos padronizados 

que, segundo a mesma, “são contratos que possuem estrutura previamente padronizada por 

regulamentação de bolsa”, onde são discriminadas todas as características do produto 

negociado, como cotação, data de vencimento, tipo de liquidação e outras. Estas 

especificações dos contratos são definidas nas bolsas, sendo a padronização uma condição 

imprescindível para que a negociação possa ser realizada em bolsa. 

 

Nos contratos futuros operados na BMFBovespa os únicos itens que podem variar são: 

o número de contratos ofertados e o preço negociado entre as partes. 

 

Abaixo estão listadas as principais especificações dos contratos negociados na 

BMFBovespa, segundo informativos disponíveis no site da própria BMFBovespa: 

 

Objeto de negociação: é a descrição do ativo cuja oscilação de preços está em 

negociação. Exemplo: soja, dólar. 
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Cotação: é a unidade de valor atribuída a cada unidade física da mercadoria em 

negociação. Exemplo: reais por saca, reais por dólares. 

 

Unidade de negociação: é o tamanho do contrato. Exemplo: o tamanho do contrato de 

soja é de 450 sacas de 60kg. 

 

Meses de vencimento: meses em que serão liquidados os contratos. 

 

Liquidação: forma pela qual o contrato será liquidado. 

 

Na Tabela 1 abaixo estão relacionadas algumas especificações de algumas 

commodities. 

 

Tabela 1: Principais Especificações dos Contratos Negociados na BMFBovespa 

  Objeto de 

Negociação 
Cotação Vencimento 

Tamanho de 

Contrato 

Soja 
Dólar Americano/saca 

60Kg 

Março, Abril, Maio, Junho, Julho, 

Agosto, Setembro e Novembro 

450 sacas de 

60Kg 

Milho Reais/saca 60Kg 
Janeiro, Março, Maio, Julho, 

Setembro e Novembro 

450 sacas de 

60Kg 

Café 

arábica 

Dólar Americano/saca 

60Kg 

Março, Maio, Julho, Setembro e 

Dezembro 

100 sacas de 

 60Kg 

Álcool 
Reais por metro 

cúbico (1.000 litros) 
Todos os meses-calendário. 

30 metros  

cúbicos a 20 

graus Celsius. 

Açúcar 
Dólar Americano/ 

saca 50Kg líquidos 

Fevereiro, Abril, Julho, Setembro e 

Novembro 

270 sacas de 

50Kg 

Boi Gordo Reais/arroba Todos os meses-calendário. 
330 arrobas 

líquidas 

Bezerro Reais por animal 

Fevereiro, Março, Abril, Maio, 

Junho, Julho, Agosto, Setembro e 

Outubro 

33 animais 

Fonte: BM&F Bovespa 
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2.4. CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO 

 

Os negócios realizados com mercados futuros são extremamente seguros, pois as 

partes não se relacionam entre si, mas sim com uma câmara de compensação da Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BMFBobespa), a qual garante a liquidação de todos os contratos. 

Atualmente a BMFBovespa utiliza como câmara de compensação a CBLC (Companhia 

Brasileira de Liquidação e Custódia) para liquidação dos contratos futuros e de opções. 

 

A Câmara de compensação, segundo Misumi e Cavalcanti (2003), é a VENDEDORA 

para todos os compradores e a COMPRADORA, para todos os vendedores. Ela organiza o 

registro, a liquidação e a compensação das operações financeiras de uma Bolsa ou mercado de 

títulos. 

 

Segundo a BM&F (2007), a câmara de compensação apresenta um sistema de 

liquidação diária e de garantias, que permite que os hedgers utilizem os mercados futuros com 

eficiência, e que outros investidores com objetivos distintos, como especuladores e 

arbitradores, participem desse mercado, adotando uma grande variedade de estratégias em 

suas operações. 

 

Para garantir a saúde financeira dos contratos futuros esta câmara estabelece dois 

mecanismos básicos: Ajuste Diário e Margem de Garantia. 

 

2.4.1. AJUSTE DIÁRIO 

 

Mediante o ajuste diário ou ajuste de fechamento, segundo Misumi e Cavalcanti 

(2003), o valor de cada contrato de futuros é atualizado diariamente. As partes estarão 

contratando qualquer commodity ou ativo pela média de preço das últimas operações 

realizadas no dia para determinado contrato, o que se considera o preço de ajuste daquele dia. 

Em relação ao valor contratado originalmente, as partes obrigam-se a efetuar um pagamento 

ou um recebimento já no dia seguinte à contratação da operação, referente ao ajuste financeiro 

do preço. Após isso, diariamente realizam novos pagamentos ou recebimento relativos à 

diferença do preço de ajuste do dia em relação ao preço de ajuste do dia anterior, conforme 

suas posições sejam perdedoras ou ganhadoras. 
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Caso uma contraparte não honre os ajustes diários, as garantias efetuadas junto à Bolsa 

em nome desta contraparte são executadas de imediato. 

 

Segundo a BM&F (2007, p.30), “ajuste diário é o mecanismo de equalização de todas 

as posições no mercado Futuro”, utilizando-se dos preços de compensação do dia como base 

para movimentação diária de débitos e créditos nas contas dos clientes, conforme a variação 

negativa ou positiva no valor das posições contratadas. Este ajuste garante também uma 

diminuição do risco assumido pela câmara de compensação, visto que as posições são 

atualizadas diariamente. 

 

2.4.2. MARGEM DE GARANTIA 

 

Para Fortuna (1999), a margem de garantia foi criada para aumentar a eficiência do 

ajuste diário, pois é uma espécie de caução depositada pelo investidor para operar no 

mercado. Esta garantia deve ser suficiente para cobrir certo número de ajustes diários, 

conforme a exposição assumida pelo investidor. Seu valor varia de acordo com a data de 

vencimento do contrato e condições do mercado. Em momentos adversos, caso as bolsas 

julguem necessário, poderão exigir uma margem adicional. 

 

Para a BM&F (2007, p.31), “margem de garantia é um dos elementos fundamentais 

da dinâmica operacional dos mercados futuros, pois assegura o cumprimento das obrigações 

assumidas pelos participantes”. Esta margem de garantia é requerida pela câmara de 

compensação e torna-se necessária para a cobertura dos compromissos assumidos pelos 

participantes no mercado futuro. 

 

2.5. MERCADO DE OPÇÕES 

 

Segundo Bessada (1994), o contrato de opções pode ser considerado uma evolução 

dos contratos futuros das commodities e são operados e regulados pelas bolsas de futuros ou, 

no caso de ações, pelas bolsas de valores. Consiste em assumir o direito de comprar ou vender 

um lote padronizado de uma mercadoria ou ativo por um preço determinado a uma data 

prefixada. 
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Para Cavalcanti Filho e Misumi (1998), uma opção confere ao investidor o direito de 

comprar ou vender uma quantidade predeterminada de um ativo-objeto (ex: commodity) a um 

preço fixo, podendo o titular da opção, no momento oportuno, exercer ou não seu direito, 

independente do preço de mercado no ativo-objeto.  

 

Segundo a BM&F (2007), no mercado de opções o investidor negocia o direito de 

comprar ou de vender um ativo ou produto (commodity) por um preço fixo em uma data 

futura. O comprador da opção, ou seja, aquele que adquirir o direito de exercê-la, deve pagar 

um prêmio ao vendedor (lançador). 

 

Seguem abaixo alguns conceitos utilizados no mercado de opções conforme a BM&F 

(2007): 

 

Titular: é o comprador da ação, aquele que adquire o direito de exercer a opção 

mediante pagamento de um prêmio ao lançador da opção. 

 

Lançador: é aquele que vende a opção, ou seja, é quem tem a obrigação de honrar 

com o compromisso, caso o titular decida exercê-la. Este recebe um prêmio para isto, pago 

pelo titular da opção. 

 

Prêmio: valor de negociação da opção. 

 

Preço de exercício: é o preço que o titular paga, caso exerça a opção de compra, ao 

lançador por seu ativo ou produto. Caso exerça a opção de venda, é o preço que deverá 

receber do lançador por seu ativo ou produto.  

 

Vencimento: prazo em que se cessa o direito de exercer a opção. 

 

 

2.5.1. OPÇÃO DE COMPRA (OU CALL)  

 

Segundo a BM&F (2007), nesta modalidade de opção, o titular/comprador adquire o 

direito de comprar o ativo-objeto do contrato pelo preço e vencimento acordados entre as 
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partes. Esta operação não constitui em obrigação para quem adquiriu a opção, mas apenas em 

um direito de exercê-la. Em contrapartida o lançador/vendedor, caso o titular exerça o direito 

de compra, tem a obrigação de cumprir o contrato. 

 

Esta opção é recomendada quando o titular acreditar que haverá alta dos preços do 

ativo-objeto, pois a posição em opção de compra representa uma posição altista. 

 

Nessa operação o prejuízo limita-se ao prêmio pago pelo titular da opção, e os lucros 

são ilimitados, sendo que, quanto mais o preço a vista subir além do nível determinado pelo 

preço da opção somado do premio pago ao lançador, maior será o ganho do titular da opção. 

 

 

2.5.2. OPÇÃO DE VENDA (OU PUT) 

 

Para BM&F (2007), nesta operação o titular adquire o direito de vender o ativo-objeto 

do contrato pelo preço e vencimento acordados pelas partes. Esta opção, assim como a opção 

de compra, não constitui obrigação ao comprador, mas apenas o direito de exercê-la. Já o 

lançador da opção possui a obrigação de compra caso o titular venha exercê-la. 

 

Deve-se utilizar esta opção quando a expectativa for de queda para os preços do ativo-

objeto, pois a compra de uma opção de venda corresponde a uma posição baixista. 

 

Na opção de venda, o prejuízo limita-se ao prêmio pago pelo titular da opção e os 

lucros são ilimitados, uma vez que, quanto mais o preço a vista cair além do valor do preço 

contratado somado ao prêmio, maior será o ganho do titular da opção. 

 

 

2.6. LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO MERCADO FUTURO 

 

Conforme a BM&F (2007) as operações com mercado futuro são liquidadas em 

câmaras de compensação, já citadas anteriormente, ligadas às bolsas. Há duas formas de 

liquidação: financeira e física. 
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Liquidação financeira: é feita por diferença financeira, registra-se uma venda para o 

comprador e uma compra para o vendedor, utilizando o preço do dia de vencimento do 

contrato. A diferença apurada é liquidada financeiramente entre as partes, não havendo a 

entrega física do ativo ou produto negociado. 

 

Liquidação física: a operação é liquidada mediante a entrega física do ativo ou 

produto. Este tipo de liquidação é comumente visto com commodities agrícolas e energia. 

 

Em muitas situações, a liquidação física pode ser muito dispendiosa ou, ainda, 

indesejável, pois o participante pode não ter nenhum interesse pelo ativo-objeto, sendo seu 

único intuito a obtenção do valor financeiro correspondente ao diferencial de preço entre a 

compra e a venda desse ativo. 

 

 

3.6.1 LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO FUTURO DE SOJA 

 

Como o objetivo deste trabalho foca a comercialização de commodities, 

especificamente o soja, apresentam-se abaixo algumas considerações sobre liquidação de 

contratos futuros de soja. 

 

Para a BM&F (2005, p. 12) “os contratos futuros de soja e milho podem ser 

liquidados a qualquer tempo, antes do vencimento, por meio da realização de operação de 

natureza oposta à originalmente efetuada pelo participante”. Assim, quem vendeu contratos 

de soja e deseja encerrar sua posição deve comprar o mesmo número de contratos. Para que o 

zeramento da posição seja efetivo, é preciso atentar para que a inversão seja realizada com o 

mesmo vencimento da posição adquirida anteriormente. 

 

A BMFBovespa apresenta outra forma de liquidação que é a da entrega física das 

mercadorias e cita o procedimento a seguir: 
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 [...] o cliente vendedor que desejar entregar soja ou milho via Bolsa 

deve registrar eletronicamente junto a esta, no Sistema de Liquidação 

Física e por intermédio de sua corretora, o Aviso de Entrega, no 

período que vai do décimo quarto ao décimo dia útil anterior ao 

primeiro dia do mês de vencimento, no caso da soja, e do último dia 

útil anterior ao mês de vencimento até o penúltimo dia de negociação, 

no caso do milho. (BM&F, 2005, pg. 13) 

 

Estes Avisos de Entrega supracitados são ofertados a eventuais compradores de soja, 

por ordem de antiguidade. Caso nenhum interessado manifeste intenção de comprá-los, a 

Bolsa determinará que o comprador com a posição mais antiga receba a mercadoria. Este soja 

deverá ser depositado em estabelecimentos credenciados pela Bolsa, que estão localizados 

estrategicamente em regiões produtora da commodity. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

 

Este trabalho é de natureza exploratória, que segundo Andrade (2003) tem como 

finalidade proporcionar maiores informações sobre um determinado assunto, definir objetivos 

e facilitar a delimitação de um tema de trabalho, e também de natureza descritiva, que 

conforme este mesmo autor é onde os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, mas não são manipulados pelo pesquisador. 

 

O estudo será realizado em duas etapas. Na primeira etapa, será adotada uma 

abordagem qualitativa com o objetivo de estruturar estratégias de hedge disponíveis aos 

produtores rurais. Na segunda etapa, estas estratégias serão quantificadas de modo a 

possibilitar a análise e avaliação de cada uma delas comparativamente. 

 

Na abordagem qualitativa, será utilizada a pesquisa bibliográfica, que para Salvador 

(1986) é a pesquisa feita em documentos escritos e utiliza-se de fontes, que são documentos 

escritos originais primários, e para Carla Cruz e Uirá Ribeiro (2004) visa também um 

levantamento de trabalhos realizados sobre o mesmo assunto estudado, que fornecem 

subsídios para a redação da introdução e revisão da literatura do projeto de pesquisa. Esta 

pesquisa será utilizada para identificar e apresentar as várias alternativas de proteção contra a 

queda de preços no mercado de commodities. Também nesta etapa do trabalho, realizar-se-á 

uma pesquisa de dados históricos, a fim de simular a construção de cenários de proteção aos 

preços das commodities, e a utilização do método comparativo que para Andrade (2003), 

consiste em comparar grupos do presente ou passado com a finalidade de verificar 

semelhanças e explicar as divergências, que neste trabalho será utilizado para comparar as 

diferenças entre os diversos perfis dos agricultores. 

 

Já na abordagem quantitativa, utilizar-se-ão os dados históricos com a finalidade de 

quantificar e analisar as possíveis estratégias de comercialização da commodity soja. 

 

Os dados e informações para a pesquisa serão coletados através de livros e 

informativos de diversos autores e instituições como a BM&FBovespa, a principal instituição 

brasileira de intermediação para operações do mercado de capitais e a única bolsa de valores, 
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mercadorias e futuros em operação no Brasil. Para a coleta de dados históricos serão 

utilizadas as informações retiradas do site da BM&FBovespa. 

 

Os dados serão analisados a partir das diretrizes obtidas na revisão bibliográfica, 

aplicando-se um conjunto de simulações realizadas com base nos dados históricos obtidos, de 

modo a evidenciar o desempenho de cada uma das estratégias estruturadas, considerando-se 

os perfis dos agricultores brasileiros. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISE QUALITATIVA 
 

As análises são baseadas nos dois tipos básicos de proteção de preços que são os 

Contratos Futuros e Mercado de Opções (mais especificamente opção de venda), por serem os 

métodos mais comuns entre os utilizados pelos agricultores. Serão demonstrados vários 

cenários adequados a cada perfil de agricultor sendo eles conservadores, cuja tolerância a 

riscos é baixa, moderados, sendo o meio termo entre os outros dois, e arrojados que possuem 

maior tolerância a riscos. 

 

Segundo pesquisas históricas consideraremos para a análise quantitativa os seguintes 

dados divulgados pela BM&FBovespa para a commodity soja para contratos de 450 sacas e a 

cotação em US$/60kg. Para as análises a seguir utilizar-se-á as cotações em reais utilizando 

como base para cotação do dólar, a cotação de cada data, considerando-se assim que no 

fechamento dos contratos futuros fora feito um hedge também com a cotação do dólar. 

 

Segue abaixo as cotações e preços praticados no mercado financeiro segundo a 

BM&FBovespa em seu site: 

  

- Dólar em 10/06/2010 R$ 1,83 

- Dólar em 10/05/2011 R$ 1,60 

- Cotação em 10/06/2010 para contrato futuro com vencimento em maio/2011 US$ 

20,55 (R$ 37.60). 

- Cotação de mercado a vista em 10/06/2010 US$  21,41 ( R$ 39,18). 

- Cotação de mercado a vista em 10/05/2011 US$  29,28 ( R$ 46,84). 

- Valor de premio, em 10/06/2010, de US$ 1,29 (2,36) para opção de venda ao preço 

de US$ 21,00 (R$ 38,43) em maio/2011. 
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4.2. ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Será analisado baseado em previsões pessimistas, otimistas e os dados históricos 

citados acima, para os perfis de agricultores. 

 

Para facilitar a análise se utilizará o exemplo a seguinte situação hipotética:  

 

Sr. João, agricultor, proprietário de 50 hectares de terras na região norte do estado do 

Paraná, produtor de soja, ao efetuar o plantio da safra verão em sua propriedade, obteve um 

custo com os insumos para o plantio no valor de R$ 750,00 / hectare e prevê um custo de 

colheita no valor de R$ 120,00 / hectare, cujos valores representam no total da propriedade o 

valor de R$ 43.500,00. A previsão de colheita para a propriedade é uma média de 50 

sacas/hectare. Considerando-se a taxa de dólar nos valores citados no subitem acima e 

contratos de 450 sacas de 60Kg e para o valor de negociação a vista na comercialização da 

commodity para o cenário pessimista R$ 30,00/saca, o cenário otimista R$ 50,00 e o histórico 

adotaremos o realizado em 10/05/2011. Assim obtém-se as seguintes simulações. 

 

Perfil Conservador 

 

Alternativa de proteção: Contrato Futuro 

 

Fechamento de 5 contratos futuros de venda de soja no valor de R$ 37,60 para junho 

de 2011. Fechando os contratos acima ainda sobrariam para negociar no mercado a vista 250 

sacas. 

Cálculo 

5 x 450 = 2250 sacas 

2250 x 37,60 = 84.600,00 

 

Cenário pessimista  

2250 x 30,00 = 67.500,00 

84600 – 67.500,00 = ajuste de R$ 17.100,00 

2500 x 30,00 = 75.000.00 + 17.100,00 = 92.100,00 
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Cenário otimista 

2250 x 50,00 = 112.500,00 

84.600 – 112.500 = ajuste de R$ - 27.900,00 

2500 x 50,00 = 125.000,00 – 27.900,00 = 97.100,00 

 

Cenário histórico 

2250 x 46,84 = 105.390,00 

84600 – 105.390 = ajuste de R$ -20.790,00 

2500 x 46,84 = 117.100,00 – 20.790,00 = 96.310,00 

 

 

Alternativa de proteção: Opção de venda 

 

Fechamento de opção de venda de 2.250 sacas de soja ao valor de R$ 38,43 em maio 

de 2011, pagando um premio de R$ 5.310,00 em 10/06/2011. Para tanto caso exerça a opção 

de venda o produtor faturaria o valor de R$ 86.467,50. Fechando os contratos acima ainda 

sobrariam para negociar no mercado a vista 250 sacas. 

 

Cálculo: 

 

Cenário pessimista 

2250 x 30 = 67.500,00 

 

Caso o valor real fosse o pessimista o valor apurado pelo agricultor na data da venda 

seria de R$ 88.657,50 (86.467,50 + 7.500 – 5.310), exercendo assim a opção de venda. 

 

Cenário otimista  

2250 x 50 = 112.500,00 

 

Caso o valor real fosse o otimista, o agricultor não exerceria a opção de venda e o 

valor apurado na data da venda seria de R$ 119.690,00 (112.500 + 12.500 – 5.310). 
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Cenário histórico  

2250 x 46,84 = 105.390,00 

  

Para o valor real (histórico) o agricultor não optaria pela opção, sendo que o valor 

apurado na data da venda seria de R$ 111.790,00 (105.390 – 5.310 + 11.710). 

 

 

Perfil Moderado 

 

Alternativa de proteção: Contrato Futuro 

 

Fechamento de 3 contratos futuros de venda de soja no valor de R$ 37,60 para maio de 

2011, pois seriam necessários para cobrir ao menos os custos de produção e colheita. 

Fechando os contratos acima ainda sobrariam para negociar no mercado a vista 1150 sacas. 

 

Cálculo 

3 x 450 = 1350 sacas 

1350 x 37,60 = 50.760,00 

 

Cenário pessimista  

1350 x 30,00 = 40.500,00 

50.760 – 40.500 = ajuste de R$ 10.260,00 

2500 x 30,00 = 75.000.00 + 10.260,00 = 85.260,00 

 

Cenário otimista 

1350 x 50,00 = 67.500,00 

50.760 – 67.500.00 = ajuste de R$ - 16.740,00 

2500 x 50,00 = 125.000,00 – 16.740,00 = 108.260,00 

 

Cenário histórico 

1350 x 46,84 = 63.234,00 

50.760 – 63.234 = ajuste de R$ -12.474,00 

2500 x 46,84 = 117.100,00 – 12.474,00 = 104.626,00 



 

30 
 

Alternativa de proteção: Opção de venda 

 

Fechamento de opção de venda de 1.350 sacas de soja ao valor de R$ 38,43 em maio 

de 2011, pagando um premio de R$ 3.186,00 em 10/06/2011. Para tanto caso exerça a opção 

de venda o produtor faturaria o valor de R$ 51.880,50 Fechando os contratos acima ainda 

sobrariam para negociar no mercado a vista 1150 sacas. 

 

Cálculo: 

 

Cenário pessimista 

1350 x 30 = 40.500,00 

 

Caso o valor real fosse o pessimista o valor apurado pelo agricultor na data da venda 

seria de R$ 83.194,50 ( 51.880.50 + 34.500.00 – 3.186.00), exercendo a opção de venda.  

 

Cenário otimista  

1350 x 50 = 67.500,00 

 

Caso o valor real fosse o otimista, o agricultor não exerceria a opção de venda e o 

valor apurado na data da venda seria de R$ 121.814,00 ( 67.500 + 57.500 – 3.186,00). 

 

Cenário Histórico  

1350 x 46,84 = 63.234,00 

  

Para o valor real (histórico) o agricultor não optaria pela opção, sendo que o valor 

apurado na data da venda seria de R$ 113.914,00 (63.234 – 3.186,00 + 53.866). 

 

Perfil Arrojado 

 

Não fechamento contratos futuros de venda, nem opções de venda de soja visto ser um 

perfil mais propenso a riscos não efetuando nenhuma manobra de hedge, portanto toda sua 

produção será negociada a vista obtendo os seguintes valores de comercialização. 
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Cenário pessimista  

2500 x 30,00 = 75.000.00  

 

Cenário otimista 

2500 x 50,00 = 125.000,00 

 

Cenário histórico 

2500 x 46,84 = 117.100,00 

 

4.3. SÍNTESE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Está representado no gráfico a seguir como se comportou o mercado no período de 

praticamente um ano e sua relação entre as projeções pessimistas e otimistas, praticando a 

alternativa de proteção com contratos futuros. 

 

Gráfico 1 - Representação das alternativas com Contratos Futuros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se que a estratégia conservadora tende a obter variações nos resultados de forma 

suave variando pouco em relação a oscilação de preços, representado um risco menor 

enquanto que na estretégia moderada nota-se uma variação pouco maior que a anterior e 
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conseguentemente o risco aumenta e o estilo arrojado onde a variação é bem maior 

demonstrando-se assim sua propenção suportar perdas, mas também maiores oportunidades 

obter rentabilidades maiores, correndo assim um risco mais elevado às variações no preço da 

commodity. 

 

Não se pode deixar de frizar que o contrato futuro pode ser encerrado a qualquer 

tempo fazendo sua liquidação financeira, contratando uma operação inversa para o mesmo 

vencimento conforme citado anteriormente, proporcionando assim uma necessidade de 

análise e um controle permanente de sua posição, analisando as tendências do mercado, 

podendo intervir em suas estratégias, para maximizar o lucro da propriedade rural ou então 

apenas minimizar as perdas. 

 

A diferença básica entre o agricultor com o perfil conservador e o arrojado é que o 

primeiro tem condições de garantir o preço contratado, caso ocorra uma queda no valor da 

commodity e manter aquele preço até o momento que julgar necessário, enquanto que o 

segundo está sempre propenso à volatilidade do mercado, não tendo opções nenhuma de 

proteção de seu capital investido na atividade. 

 

No Gráfico 2 abaixo, estão representadas as estratégias de hedge com opções, mais 

especificamente de venda. 

 

Gráfico 2 - Representação das alternativas com Opção de Venda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Este gráfico mostra que a opção de venda nestes casos são vantajosas se houver uma 

queda nos preços, pois os valores de venda dos perfis para as expectativas otimista e histórica 

(real), são praticamente as mesmas, diferenciando apenas pelo valor a ser pago pelo premio da 

opção. 

 

Vale a pena destacar que nos momentos em que observa-se a tendência de alta nos 

preços pode-se fazer uma opção de compra, invertendo assim os resultados.   

 

Nota-se também que o mercado futuro de commodities agrícolas está em grande 

expansão visto que, segundo dados da BM&FBOVESPA sobre o volume de negócios 

realizados com a commodity soja, vem crescendo conforme apresentado no gráfico abaixo. 

Nesta pesquisa foram despresados dados referente a datas anteriores, pois possuem várias 

oscilações causadas pela crise financeira mundial de 2008. 

 

Gráfico 3: Evolução do Mercado Futuro de Soja. 

 
Fonte: BM&FBOVESPA disponível em www.bmfbovespa.com.br  

 

É necessário ainda destacar o conceito de base que segundo a Futures Industry 

Institute (1998) apud Marques; De Mello e Martinez (2006), possui dois componentes 

principais sendo  o primeiro corresponde à diferença entre o preço à vista onde o agricultor se 

encontra e o ponto de entrega do ativo, que no caso da commodity soja para contratos 

negociados na BM&FBOVESPA, em Paranguá-PR, sendo ocasionada principalmente pelo 

custo de transporte. O segundo componente é a diferença entre o preço à vista no ponto de 
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entrega e o preço negociado no mercado futuro, que por sua vez é relacionado por custos de 

armazenagem, mão-de-obra, entre outros. Portanto é necessário que o agricultor ao negociar o 

preço futuro leve em consideração estes conceitos analisando todas as suas particularidades 

para não sofrer uma ilusão e ema frustração ao efetivar a comercialização da mercadoria. 

 

Observa-se na tabela 2 abaixo um comparativo entre as diversas praças de 

comercialização da soja e sua diferença entre a cotação para entrega em Paranaguá que é o 

utilizado pelos contratos futuros negociados na BM&FBOVESPA, para o produtor poder 

analisar e calcular o valor ideal dos valores no fechamento de contratos futuros. Foram 

considerados valores de cotação do dia 07/10/2011. 

 
Tabela 2: Comparativo entre preços base com Paranaguá-PR 
 

Produto Estado Cidade 
 Preço 

R$  

Preço 

Paranaguá R$ 
 Diferença  

Soja em Grão Sc 60Kg BA Barreiras 42.00 46.50 (4.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg DF Brasilia 43.50 46.50 (3.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg GO Anápolis 40.20 46.50 (6.30) 

Soja em Grão Sc 60Kg MG Uberlândia 42.96 46.50 (3.54) 

Soja em Grão Sc 60Kg MS Campo Grande 42.00 46.50 (4.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT Alto Araguaia 41.50 46.50 (5.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT Diamantino 39.00 46.50 (7.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT 
Lucas do Rio 

Verde 
38.50 46.50 (8.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT Rondonópolis 42.00 46.50 (4.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT Sapezal 37.80 46.50 (8.70) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT Sinop 37.50 46.50 (9.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg MT Sorriso 38.50 46.50 (8.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Campo Mourão 42.29 46.50 (4.21) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Cascavel 43.50 46.50 (3.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Cornélio Procópio 42.18 46.50 (4.32) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Curitiba 44.00 46.50 (2.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Londrina 43.64 46.50 (2.86) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Maringá 43.73 46.50 (2.77) 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Paranaguá 46.50 46.50 - 

Soja em Grão Sc 60Kg PR Ponta Grossa 46.88 46.50 0.38 

Soja em Grão Sc 60Kg RS Erechim 42.50 46.50 (4.00) 

Soja em Grão Sc 60Kg RS Pelotas 46.00 46.50 (0.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg RS Vacaria 46.50 46.50 - 

Soja em Grão Sc 60Kg SC Chapecó 43.00 46.50 (3.50) 
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Produto Estado Cidade 
 Preço 

R$  

Preço 

Paranaguá R$ 
 Diferença  

Soja em Grão Sc 60Kg SC Concórdia 42.00 46.50 (4.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg SP Assis 45.00 46.50 (1.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg SP Barretos 43.00 46.50 (3.50) 

Soja em Grão Sc 60Kg SP Santos 47.50 46.50 1.00 

Soja em Grão Sc 60Kg TO Palmas 41.60 46.50 (4.90) 
Fonte: Agrolink disponível em: http://www.agrolink.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, apresentou-se alternativas para proteção de preços da commodity 

agrícola soja, além de uma reflexão sobre as inovações e desenvolvimento do setor agrícola 

no Brasil, mais especificamente na cultura de soja do Estado do Paraná, além de análises das 

alternativas com dados reais (históricos), e previsões possíveis de ocorrer como nas análises 

pessimistas e otimistas. 

 

Baseado nas análises o agricultor que opta por se proteger das oscilações nos preços 

das commodites utilizando-se das alternativas de mercado futuro, está claramente limitando 

seu risco de perda, como no exemplo de negociações com opções, o agricultor limita sua 

perda ao premio pago ao lançador da opção sendo assim vantajoso para ele, tanto em 

momentos pessimistas da economia, onde sua rentabilidade está garantida, quanto em 

momentos otimistas onde não se faz necessário exercer o direito de venda limitando o custo 

da operação no valor do premio.  

 
Com estas análises fica claro ao agricultor brasileiro que é necessário conhecer e 

praticar as alternativas acima para reduzir o risco e aumentar a rentabilidade de sua atividade. 

Com o aprofundamento do conhecimento e uma boa assessoria financeira é possível ao 

agricultor participar do mercado de derivativos visando apenas a proteção na oscilação do 

preço da commodity, devendo se atentar para as operações que visam alavancagem e 

especulação pois exige uma tolerância maior a riscos, não sendo recomendado a certos perfis 

de agricultores. 

 

Analisando sob a ótica do hedge este trabalho auxilia muito o leitor, especialmente o 

agricultor, na tomada de decisão sobre as finanças de sua propriedade rural, advertindo sobre 

os riscos e possibilidades de cada operação. Além disso, recomenda-se que a tomada de 

decisão seja analisada pelo proprietário da commodity considerando os diversos resultados 

futuros das operações, bem como o risco associado a elas. 

 

Os objetivos deste trabalho foram atingidos satisfatoriamente, pois foram apresentadas 

e analisadas as formas de hedge (proteção) mais comuns utilizadas no mercado financeiro, 

possíveis para o comércio da commodity agrícola soja, além de apresentadas diversas análises 

simuladas baseadas em dados históricos, com projeções para diversos cenários desde o 
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otimista ao pessimista, com indicação de uma estratégia para cada perfil de aversão a riscos, 

sendo do conservador ao arrojado.   

 

Para próximos trabalhos relacionados com o tema, apresenta-se como sugestões, uma 

análise mais profunda de cada alternativa como “Mercado Futuro como alternativa de hedge 

para commodities agrícolas” analisando custos específicos para este tipo de transação, além de 

análises estatísticas sobre variações nos preços. Ou então uma abordagem mais prática sobre o 

tema como pesquisas de quantos agricultores tem o conhecimento sobre o mercado de 

derivativos, detalhando os custos com insumos e outros gastos de produção, entre outros. 
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