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RESUMO 

 
 

Hoje é possível efetuar negócios entre diversos países de moeda diferente, com 
cotações de commodities nas mais variadas moedas. O volume com esse tipo de 
negócios cresceu muito ao longo dos anos, cada vez mais empresas não financeiras 
se utilizam dos derivativos, instrumentos financeiros, como forma de se proteger das 
oscilações de mercado ou com o objetivo de especulação financeira. Este trabalho 
se propõe a estudar as pequenas e médias empresas não financeiras que se 
utilizam dos derivativos como forma de proteção de seus negócios, fazendo uma 
comparação com sua utilização antes e após a crise do sub-prime em 2008, onde 
muitas empresas tiveram graves problemas financeiros devido ao mau uso dos 
derivativos. Dessa forma procura-se identificar os tipos de derivativos utilizados e a 
sofisticação de estratégias financeira de hedge utilizado por empresas de capital 
fechado da região do litoral paranaense. Toda a atividade empresarial está sujeita a 
riscos, tais como os de mercado, inerentes a qualquer ramo de atividade, e também 
os riscos de variações dos indexadores aplicados às receitas, despesas, aos ativos 
e passivos da empresa. A situação de risco de variações de índices mais comum é a 
cambial, típica das empresas que operam com o comércio internacional, ocorrendo 
também nas operações financeiras sujeitas a variação cambial.O papel do Gestor 
Financeiro é mitigar esses riscos e os derivativos, nos últimos anos, tem se 
constituído em importante instrumento para a proteção contra riscos de variações 
cambiais. A utilização de derivativos para hedge cambial está presente nas grandes 
empresas. A pesquisa realizada junto ao segmento das pequenas e médias 
empresas, na praça de Paranaguá (PR), mostra que essas empresas tem assumido 
esses riscos. Na pesquisa foi possível identificar que o uso de derivativos é pequeno 
devido aos gestores dessas empresas entenderem que o custo é elevado, é 
burocrático, exigirá contratar pessoal especializado, que derivativos é para 
especulação, e principalmente por acreditar que os riscos são pequenos, pois a crise 
de 2008/2009 pouco afetou seus negócios. Diante das informações obtidas na 
literatura pesquisada e com os gestores entrevistados torna-se necessária a melhor 
divulgação do instrumento de proteção proporcionado pelo uso dos derivativos, junto 
às pequenas e médias empresas. 

 

 

Palavras-chave: investimento, derivativos, custo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje é possível efetuar negócios entre diversos países de moeda diferente, 

com cotações de commodities nas mais variadas moedas. 

O principal objetivo destes instrumentos financeiros era possibilitar que os 

agentes econômicos, se protegessem das oscilações de preços de suas 

mercadorias.  

O volume com esse tipo de negócios cresceu muito ao longo dos anos, cada 

vez mais empresas não financeiras se utilizam dos derivativos, instrumentos 

financeiros, como forma de se proteger das oscilações de mercado ou com o 

objetivo de especulação financeira. 
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1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Este trabalho se propõe a estudar as pequenas e médias empresas não 

financeiras que se utilizam dos derivativos como forma de proteção de seus 

negócios, fazendo uma comparação com sua utilização antes e após a crise do sub-

prime em 2008, onde muitas empresas tiveram graves problemas financeiros devido 

ao mau uso dos derivativos.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a forma como pequenas e médias empresas brasileiras de capital 

fechado utilizam derivativos no período pós-crise, identificando semelhanças e 

diferenças de uso dos derivativos entre PME e as empresas de capital aberto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar e caracterizar as pequenas e médias empresas que fazem uso 

de derivativos na região Paranaguá - PR, analisando suas características e 

fundamentos básicos. 

- Identificar os tipos de derivativos utilizados e a sofisticação de estratégias 

financeira de hedge utilizadas por empresas de capital fechado da região. 

- Comparar o uso de derivativos, identificando semelhanças e diferenças 

entre a aplicação em grandes empresas (de capital aberto) e as PME (pequenas e 

médias empresas). 

- Avaliar mudanças de postura em relação ao uso de derivativos nas PME 

decorrente da crise financeira e da repercussão das perdas geradas por empresas 

que fizeram uso de especulação com derivativos. 

Para o desenvolvimento do estudo se buscará referenciais que tratam do 

assunto para embasamento teórico, tanto em artigos, livros disponíveis. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 AS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

 

Esse estudo pretende aprofundar essas questões relacionadas ao uso dos 

derivativos nas pequenas e médias empresas, quais derivativos são usados, o 

conhecimento que essas empresas possuem desses instrumentos, a forma como 

são utilizadas em comparação com as grandes empresas e também verificar se 

houve redução na utilização de derivativos após a crise de 2008.  

As PMEs não conhecem de forma aprofundada as funções de derivativos, 

com poucas empresas sendo usuária desse tipo de ferramenta. 

Desse modo as PMEs têm baixa sofisticação de sua gestão financeira, 

sendo que, quando utilizada à ferramenta, centra-se basicamente em derivativos 

cambiais e tende a ser tanto mais utilizada quanto maior o conhecimento técnico do 

gestor. 

A atuação das PMEs no uso de derivativos é centrada em proteção, não 

assumindo posições de especulação com objetivos de ganhos financeiros. 

A crise financeira e as notícias envolvendo empresas especulativas que 

tiveram severas perdas evidenciaram uma retração no uso de derivativos pelas 

empresas, que se deixam levar mais facilmente por noticiários (efeito manada). 

Os agentes econômicos, quando operam com derivativos, buscam proteção 

contra oscilações nos preços de suas mercadorias, oscilações nas taxas de juros ou 

mesmo nas taxas de câmbio evitando incorrer perdas em momentos de condições 

de mercados adversas aos seus propósitos.  

Há muitos casos na economia em que esses produtos evitaram perdas, 

reduziram-nas ou até mesmo aumentaram os ganhos dos agentes econômicos. 

Quando falamos em termos de pequenas e médias empresas as chamadas 

PME há uma grande possibilidade dessas empresas não conhecerem de forma 

aprofundada as funções desses instrumentos com pouquíssimas PME se utilizando 

desses derivativos, devido baixa sofisticação de sua gestão financeira com grande 

parte usando apenas os derivativos cambiais, ainda assim como forma de proteção 

sem nenhum objetivo de especulação financeira com ganhos financeiros. 
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Após a crise do sub prime em 2008 envolvendo empresas especulativas 

acreditamos ter havido uma retração no uso dos derivativos no geral e também nas 

PME que são mais facilmente levadas por noticiários (efeito manada).    

Existem além das empresas, os gestores financeiros que estão sempre em 

busca de uma rentabilidade maior para a empresa, especialmente aqueles 

envolvidos na administração de fundos de investimento.  

Ao priorizarem maximizar a rentabilidade dos recursos que estão sobre sua 

gestão, os gestores financeiros acabam expondo-se a riscos muito grandes que 

podem comprometer os resultados da empresa, destruindo valor ao invés de 

construir.  

Nos últimos anos foram divulgados publicamente casos de empresas não 

financeiras que se posicionaram em derivativos não somente como forma de 

proteção, mas também de especulação. 

O início da década de 70 foi marcado por grandes mudanças no contexto 

internacional. O sistema mundial de câmbio tornou-se muito mais livre, ocasionando 

fortes mudanças nas paridades das moedas.  

Como conseqüência deste fato, as taxas de juros também sofreram grandes 

oscilações, aumentando o risco para os investidores e exigindo dos países políticas 

econômicas mais complexas. 

A comunicação iniciou um movimento de rápido desenvolvimento nunca 

antes visto, transformando o mundo e tornando as distâncias físicas insignificantes.  

A informação, anteriormente de difícil acesso e custo elevado, passa a ser 

uma commodity barata e de fácil acesso. Novos produtos surgiram e outros foram 

aperfeiçoados, e as necessidades se tornaram cada vez mais numerosas.  

O mercado financeiro respondeu rápido a essas mudanças, os instrumentos 

financeiros se multiplicaram para responder a todas essas transformações.  

Os derivativos surgiram para atender uma demanda que se intensificou a 

partir dessas mudanças que o mundo vivencia diariamente na era da globalização.  

 

3.2. SURGIMENTO DOS DERIVATIVOS 

 

Existem muitas teorias a respeito do surgimento desses instrumentos 

financeiros. Alguns autores consideram que os derivativos surgiram na China antiga, 

com a negociação de commodities básicas, outros afirmam que seu surgimento foi 
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na idade média e há também relatos de seu surgimento somente no início da 

década de 70 no continente europeu (SILVA NETO, 2002).  

O fato é que seu surgimento foi uma resposta à necessidade de proteção 

contra risco de oscilações nos preços de diversos produtos e moedas. (BM&F 

BOVESPA (2007, p. 7): 

É no Japão feudal do século XVII que está à origem da primeira modalidade 

de derivativo: o contrato a termo. Trata-se do primeiro registro de comércio 

organizado para entrega de bens no futuro. 

Nessa época o arroz, além de alimento básico, era também usado como 

facilitador de trocas. Várias mercadorias tinham seus preços cotados em arroz, até 

mesmo os salários dos samurais. O arroz era largamente produzido e consumido, e 

uma cidade se destacava como sendo o centro de comercialização do produto, 

Osaka, que se localizava estrategicamente entre os principais pontos produtores e 

consumidores da mercadoria. Na época, a falta de organização e de informação 

sobre o produto produzia distorções em seu preço. (SILVA NETO, 2002) 

Um comerciante logo percebeu que uma oportunidade de bons negócios se 

formava, ele logo se tornou grande negociante de arroz, valendo-se na época de um 

sofisticado sistema de comunicação por sinais de bandeira que lhe permitia 

monitorar o preço do arroz em vasta área. Este sistema permitia a ele comprar o 

produto em locais onde seu preço estava barato, simultaneamente vendendo-o em 

outros locais a um valor mais alto. (SILVA NETO, 2002) 

Os mercados futuros organizados iniciaram-se com a formação do Chicago 

Board of Trade – CBOT, em 1848. Naquela época, a cidade de Chicago estava se 

transformando numa área importante do centro-oeste dos Estados Unidos em 

relação aos transportes e à distribuição de bens agrícolas. (FIGUEREDO, 2006).  

Na medida em que esse mercado se organizou e adquiriu dinâmica própria, 

os especuladores perceberam que não precisariam comprar e vender produtos no 

futuro, mas negociar os contratos dos agricultores feitos com a CBOT. Desse modo 

eles não se preocuparam com a estocagem e a entrega futura do produto, mas com 

a especulação do preço do contrato futuro. 

Em 1898, a Chicago Mercantil Exchange foi fundada e, a partir dela, bolsas 

de mercadorias foram criadas. No Brasil a implantação do mercado futuro ocorreu 

num período de grande instabilidade macroeconômica.  
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O desenvolvimento do mercado de derivativos no Brasil foi fruto da audácia, 

da competência e da visão empresarial de seus fundadores.  

Apesar das turbulências econômicas e a imprevisibilidade quanto à 

consolidação de um estado democrático, os idealizadores do mercado de derivativos 

venceram os obstáculos das intervenções governamentais no funcionamento dos 

mercados brasileiros. 

Em 1983, a Bolsa de Valores de São Paulo inicia o projeto de criação dos 

mercados organizados de futuros financeiros: a Bolsa Mercantil & de Futuros que se 

expandiu ao longo dos anos chegando em 1997 a ser a quarta maior da lista de 

classificação internacional das Bolsas de Mercadorias e de Futuros conforme segue 

tabela abaixo: 

Tabela 1 - Volume de Contratos 1997* 

 
Classificação Bolsa Jan - Dez 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

Chicago Board of Trade – CBOT 

London Intl. Finl. Futures & Options Exchange-LIFE 

Chicago Mercantile Exchange – CME 

Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F 

Deutsch Borse – DTB 

New York Mercantile Echange - NYMEX 

242.698.919 

205.131.701 

200.714.428 

122.005.641 

102.496.858 

83.851.346 

Fonte: Futures Industry Association Monthly Volume Report. 

*Exclui opções de ações e contratos spot. (LOZARDO, 1998, p.20) 

 

No Brasil os principais produtos negociados são: taxa de juros de curto 

prazo, taxa de câmbio de dólares, índice da bolsa de valores de São Paulo, bônus 

da dívida externa brasileira, café e boi gordo. 

 

3.3. TIPOS DE MERCADO DE DERIVATIVOS 

 

“Até hoje, quando as leis da matemática se referem à realidade elas não são 

exatas e quando elas são exatas, não se referem à realidade” (SILVA NETO, 1996, 

p 89) 
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3.3.1 Mercado a Termo 

 

É o mais simples dos derivativos, representa negociação entre dois agentes 

econômicos de compra ou venda de um determinado bem, mercadoria ou ativo 

financeiro para liquidação em uma data futura (FIGUEREDO, 2006).  

O comprador se compromete a pagar pelo ativo e o vendedor se 

compromete a entregar o ativo a um determinado preço numa determinada data, 

não importando qual será o preço corrente do ativo na data da entrega, pois o preço 

para liquidação da operação já foi pré- acertado anteriormente.  

O Contrato a Termo não é padronizado, o que muitos acham ser prejudicial 

à sua liquidez. Por outro lado, a falta de padronização beneficia a flexibilização, pois 

permite que o contrato seja adaptado mais facilmente às necessidades das partes 

envolvidas.  

Outro ponto favorável no mercado a termo é que não há ajustes diários das 

posições, portanto não há desembolsos ou recebimentos de recursos ao longo da 

operação. 

 

3.3.2. Mercados Futuros 

 

O mercado futuro é considerado uma evolução do mercado a termo. A 

definição é semelhante, sendo a principal diferença que no mercado futuro a 

liquidação dos compromissos assumidos pode acontecer antecipadamente, a 

qualquer momento. No mercado futuro os contratos são padronizados em lotes de 

quantidades, em qualidade dos produtos, nas datas de vencimentos, na forma de 

cotação, e as condições de liquidação, dentre outras. (BM&F BOVESPA, 2007) 

Além da padronização que tornou esse mercado extremamente líquido, 

outra diferença em relação aos contratos a termo é o ajuste diário das posições, ou 

seja, todos os dias os agentes possuem uma quantia a pagar ou a receber 

dependendo do comportamento do mercado no dia.  

Esse mecanismo faz com que o risco de inadimplência na liquidação das 

operações seja inferior a de outros mercados e, conseqüentemente, a margem de 

garantia solicitada pela BM&F Bovespa seja menor para o mercado futuro em 

relação ao mercado a termo ou de swap. 
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3.3.3 Mercados de Swap 

 

Podemos definir swap como um contrato de derivativo por meio da qual as 

partes trocam o fluxo financeiro de uma operação sem trocar o principal. Esse 

instrumento nasceu na Europa, na década de 70, quando as empresas e bancos 

necessitavam trocar seus fluxos financeiros remunerados a uma taxa pré-fixada por 

uma pós-fixada. Daí o nome swap, que no inglês britânico possui o sentido de troca. 

(SILVA NETO, 2002) 

O swap é uma operação extremamente simples. O agente econômico 

interessado em trocar o indexador de um ativo ou de um passivo normalmente 

procura uma instituição financeira, que monta a operação.  

O acordo de swap é, então, registrado na BM&F ou na CETIP. No 

vencimento, é feito o acerto financeiro da diferença entre os indexadores aplicados 

sobre o principal. 

Os contratos de swap normalmente são realizados visando minimizar riscos.  

Por exemplo, uma empresa que possui haveres pré-fixados e, por outro 

lado, tem obrigações indexadas em IGP-M, encontra-se, portanto em uma posição 

de risco em razão da possibilidade do IGP-M ter um crescimento acima da taxa pré-

fixada, correspondente aos seus direitos.  

Nesse caso, a realização de um contrato de swap, trocando a taxa pré-

fixada pelo IGP-M é recomendável, para que a empresa se proteja de um cenário 

adverso no IGP-M. 

Embora existam contratos de swap que prevejam ajustes periódicos, a regra 

geral desses contratos, diferentemente dos contratos futuros, é não haver 

necessidade de ajustes diários.  

As posições ativas e passivas são ajustadas apenas no vencimento pela 

diferença, o que torna o risco de crédito superior ao existente em operações de 

futuros. 

 

3.3.4. Mercado de Opções 

 

Opção é um instrumento que dá a seu titular, ou comprador, um direito futuro 

sobre algo, mas não uma obrigação, e a seu vendedor, uma obrigação futura, caso 

solicitado pelo comprador da opção. (SILVA NETO, 1996, p 17) 
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3.3.4.1 Características 

 

Os contratos de opções são um dos mais recentes produtos derivativos 

existentes. Sua criação ocorreu em 1973, nos Estados Unidos, com inauguração da 

Chicago Board Options Exchange (CBOE). Esse mercado caracteriza-se pela 

negociação de contratos cuja entrega do ativo-objeto, se desejada, se dará numa 

data futura por preço determinado no presente. (SILVA NETO, 1996) 

 

3.3.4.2 Participantes e definições do mercado de opções 

 

Devido a sua relativa complexidade, o mercado de opções apresenta alguns 

termos particulares que serão descritos abaixo para facilitar o entendimento do 

assunto (BM&F BOVESPA, 2007): 

 

a) Titular – É o comprador da opção, sempre terá o direito do exercício; 

b) Lançador – É o vendedor da opção, sempre terá a obrigação do 

exercício; 

c) Ativo-objeto – É o ativo (ações, índices, mercadorias) que se está 

negociando, sobre o qual a opção é lançada; 

d) Prêmio – É o valor pago pelo titular ao lançador da opção para ter direito 

de comprar ou de vender o objeto da opção; 

e) Preço de exercício (strike) – Preço pelo qual o titular pode exercer seu 

direito; 

f) Data do Exercício – Último dia no qual o titular pode exercer seu direito 

de comprar ou vender, conhecido como data de vencimento da opção; 



 11 

3.3.4.3. Tipos de Opções 

Existem basicamente dois tipos de opções: 

a) Opção de compra (call) – Confere a seu titular o direito de comprar, e 

ao seu lançador a obrigação de vender um determinado ativo-objeto. São as 

que possuem mais liquidez no Brasil 

b) Opção de venda (put) – Confere a seu titular o direito de vender, e ao 

seu lançador a obrigação de comprar um determinado ativo-objeto. É pouco 

utilizada no Brasil sua liquidez é praticamente nula. 

 

3.3.4.4. Estilo das Opções 

As opções podem ser classificadas quanto ao seu estilo ou tipo de 

vencimento. 

a) Estilo Americana – Titular pode exercer o seu direito até a data de 

exercício. São as mais utilizadas no mercado brasileiro. 

b) Estilo Europeu – Titular pode exercer o seu direito somente na data de 

exercício. 

 

3.3.4.5. Calendário de vencimento das opções 

 

O vencimento das opções na BM&F ocorre sempre na terceira segunda-feira 

de cada mês. Este evento provoca conseqüências no mercado à vista, 

especialmente no mercado de ações, causando maior volatilidade no preço dos 

ativos que possuem opções líquidas. 

O código de uma opção é formado pela inicial do código do papel mais uma 

letra que indica o vencimento (série) e um número que indica o preço de exercício, 

também conhecido como strike. (Ver tabela a seguir) 

Exemplo: PETRD28 

PETR - Ações da Petrobras 

D - opção de compra com exercício em abril 

28-Valor do exercício em R$ - 28,00 
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TABELA 2 – PETRD 28 

 

MÊS OPÇÃO DE COMPRA OPÇÃO DE VENDA 

Janeiro A M 

Fevereiro B N 

Março C O 

Abril D P 

Maio E Q 

Junho F R 

Julho G S 

Agosto H T 

Setembro I U 

Outubro J V 

Novembro K W 

Dezembro L X 

              Fonte: (BM&F BOVESPA, 2000) 

 

3.3.4.6. Classificação em Relação Preço do Ativo Objeto e o Preço do Exercício 

 

As opções também são classificadas conforme a relação de seu preço de 

exercício para o preço do objeto, ou seja, quanto à probabilidade de seu exercício. 

Adotando este critério, uma opção pode se enquadrar em uma das categorias 

descritas a seguir, de acordo com o tipo de opção (compra ou venda). 

 

3.3.4.7. Opção de Compra 

 

a) Dentro do Dinheiro (In-The-Money) – Preço do objeto é maior do que o 

preço de exercício. 
b) No-dinheiro (at-the-money) – Preço do objeto é igual ao preço de 

exercício. 
c) Fora-do-dinheiro (out-of-the-money) – Preço do objeto é menor do que 

o preço de exercício. 
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3.3.4.8. Opção de Venda 

 

a) Dentro do Dinheiro (In-The-Money) – Preço do objeto é menor do que o 

preço de exercício. 

b) No-dinheiro (at-the-money) – Preço do objeto é igual ao preço de 

exercício. 

c) Fora-do-dinheiro (out-of-the-money) – Preço do objeto é maior do que 

o preço de exercício. 

 

3.3.4.9. Estratégias com opções 

 

Um estudo mais aprofundado permite descobrir uma série de operações que 

podem ser feitas no mercado financeiro, combinando ações com opções. A seguir 

serão descritas algumas destas estratégias: 

 

A) Lançamento a descoberto 

 

Ocorre quando o lançador vende uma opção de compra sem possuir o ativo 

objeto da opção. Caso a opção venha a ser exercida pelo comprador, o lançador 

terá que adquirir o ativo no mercado à vista para repassá-lo ao titular da opção. 

(FIGUEREDO, 2006) 

O lançamento a descoberto constitui uma estratégia bastante perigosa, pois 

no momento do exercício o preço corrente do ativo pode estar limitadamente 

superior ao preço de exercício da opção. Por este motivo o lançador espera que a 

opção não seja exercida.  

Devido ao risco elevado, neste tipo de operação é requisitado ao lançador o 

depósito de margem de garantia por parte da bolsa, que pode ser constituída por 

uma carteira de ações, dinheiro ou títulos públicos. 

 

B) Lançamento Coberto – Financiamento 

 

Neste caso o lançador tem a posse do ativo objeto e acaba lançando a 

mesma quantidade em opções no mercado de acordo com a série e strike desejados 
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(FIGUEREDO, 2006). Para este tipo de operação não há necessidade do depósito 

de margem de garantia, pois, o próprio ativo constitui garantia no caso de exercício. 

 

C) Trava de Alta 

 

A trava de alta constitui uma operação com opções de compra (call), 

composta por uma compra de opção mais cara e pela venda de uma opção mais 

barata do mesmo ativo-objeto (FIGUEREDO, 2006). Esse tipo de operação se 

monta quando se acredita na alta do mercado. 

 

D) Trava de Baixa 

 

Essa estratégia também é montada em cima das opções de compra (call) de 

um mesmo ativo-objeto. Primeiro, compra-se a opção mais barata e vende-se a 

opção mais cara (FIGUEREDO, 2006). Essa operação é montada quando se 

acredita na desvalorização do papel de referência. 

 

3.3.5. Mercado monetário internacional 

 

O desenvolvimento do mercado monetário internacional está diretamente 

ligado com o significativo incremento dos negócios entre países. Essas relações 

comerciais entre países superavitários e deficitários é que asseguram que fundos 

sejam transferidos para diversas unidades no mundo todo.  

As instituições financeiras que compõe esses mercados nos países captam 

e emprestam recursos e várias moedas. Dentre os mais importantes mercados 

monetários estão o mercado monetário americano, mercado monetário europeu e 

mercado monetário asiático (MADURA 2008). 

O sistema monetário internacional pode ser definido como uma estrutura 

dentro da qual as taxas de câmbio são determinadas, os negócios internacionais e 

os fluxos de capitais são acomodados e onde se fazem os ajustes nos balanços de 

pagamentos (EITEMAN, 2002). 
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3.3.6. Mercado de câmbio 

 

O mercado de câmbio é aquele no qual ocorrem as transações com moedas 

de diferentes países, sendo a variável estratégica neste, o preço das mercadorias, 

que é denominado neste caso específico de taxa de câmbio. 

É por meio do mercado de câmbio que poderes de compra são transferidos 

entre diversos países com moedas diferentes são as chamadas negociações 

internacionais. Onde uma empresa importadora brasileira negocia a compra de 

produtos com uma empresa chinesa, vai ser necessário que uma ou mais partes 

transfiram o poder de compra para a moeda nacional. 

O mercado de câmbio também proporciona a obtenção de diversos tipos de 

financiamento externos, normalmente a um menor custo que os financiamentos 

locais. 

Os agentes envolvidos nesse mercado precisam ficar atentos ao principal 

risco que envolve esse tipo de negociação que é a flutuação do câmbio e procurar 

formas de proteger sua exposição a moedas estrangeiras. 

O mercado de câmbio fornece esses meios de proteção, são as chamadas 

operações de hedge, através das quais é possível transferir riscos de câmbio para 

outro participante do mercado (EITEMAN, 2002). 

 

3.3.7. A gestão do risco cambial 

 

Quando a política de bandas de variação para o câmbio comercial de divisas 

foi alterada em 1999 pelo governo para o regime de câmbio livre flutuante, ocorreu 

ao menos nos primeiros momentos, significativa alta no preço da moeda estrangeira.  

Até 14/01/1999 o sistema de câmbio no Brasil era o de bandas cambiais, ou 

seja, o governo estabelecia um piso e um teto para a cotação do dólar e dentro 

dessa faixa pré estabelecida o câmbio flutuava livremente, a partir de 15/01/1999 a 

taxa de câmbio passou a ser definida livremente pelo mercado. 

Com isso, aumentou muito, em moeda nacional, o valor das obrigações 

pecuniárias decorrentes das contratações que haviam sido feitas com base na 

variação cambial, muitas empresas que possuíam dívidas em dólar passaram por 

dificuldades financeiras vendo seu endividamento aumentar consideravelmente, até 
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pessoas físicas que na época fazia leasing atrelado ao dólar tiveram dificuldade de 

pagar seus financiamentos. (FISCHER, 1992). 

A política cambial está, fundamentalmente, baseada na administração da 

taxa ou taxas de câmbio e no controle das operações cambiais. Indiretamente ligada 

à política monetária, se destaca desta por atuar mais diretamente sobre todas as 

variáveis relacionadas às transações econômicas do país com o exterior. Tal ato 

envolve elementos exógenos de relação com o exterior que, muitas vezes estão fora 

dos interesses internos de ação imediata do governo. (FISCHER, 1992). 

A política cambial, entretanto, deve ser cuidadosamente administrada no que 

tange seu impacto sobre a política monetária. Um grande desempenho de 

exportações, por exemplo, apresenta grande impacto monetário na medida em que 

o ingresso de divisas significa conversão para reais, o que por sua vez expande a 

base monetária e tem efeito inflacionário futuro (FISCHER, 1992). 

 

3.3.8. Taxa de câmbio variável 

 

Uma taxa de câmbio competitiva é fundamental para o desenvolvimento 

econômico porque coloca todo o mercado externo à disposição das empresas 

nacionais realmente competentes do ponto de vista administrativo e tecnológico.  

Dado o progresso técnico em curso (a variável básica do crescimento do 

lado da oferta), o desenvolvimento econômico é função da taxa de investimento. 

  

3.4. USO DE DERIVATIVOS CAMBIAIS 

3.4.1. Os contratos de swap cambial reversos do Banco Central do Brasil   
  

O mercado cambial é sem dúvidas o maior mercado financeiro do mundo e o 

que possui a maior quantidade de traders.   

Em linhas gerais, os principais derivativos cambiais são: futuros, opções, 

swaps e forwards. O mercado de câmbio no Brasil é dividido, basicamente, em três 

vetores: O primeiro é o mercado primário de câmbio no qual os agentes compram e 

vendem divisas, principalmente os exportadores e importadores para honrarem seus 

compromissos em moeda estrangeira. Nesse mercado ocorrem, ainda, as 

transferências unilaterais do e para o exterior. Nessa situação, a posição dos bancos 
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é sempre passiva em relação aos agentes uma vez que eles apenas garantem a 

oferta e demanda de divisas para essas operações.  

O Segundo mercado é o interbancário, no qual os bancos transacionam 

divisas entre si. Nesse sentido, as operações podem ser de hedge, arbitragem ou 

especulação, como definido mais adiante.  

Com efeito, os bancos podem assumir tanto posições compradas em moeda 

estrangeira (quando apostam na depreciação da moeda doméstica) como também 

vendida (quando apostam na apreciação da moeda local).   

Por fim, tem-se o mercado de derivativos: futuros, opções, swaps e forwards, 

que também podem ser de hedge, arbitragem ou especulação. Como se sabe, a 

autoridade monetária efetua intervenções no mercado cambial tanto para regular a 

taxa de câmbio praticada como também para reduzir a sua volatilidade. Essa 

intervenção pode ocorrer tanto no mercado primário como no mercado de 

derivativos, sobretudo com a oferta de swaps.   

Uma operação de swap é uma operação de derivativos na qual ocorrem 

trocas de taxas. Em uma operação de swap cambial o Banco Central se 

compromete a pagar variação cambial às instituições financeiras em troca do 

recebimento da variação da taxa de juros interbancária. 

Em outras palavras, nas operações de swap cambial o BACEN compra o 

contrato (ponta cupom cambial) e as instituições que adquiriam tal contrato 

assumem a “posição vendedora” em DI.   

Em períodos de elevada apreciação do Real, a autoridade monetária brasileira 

reverteu esse processo e passou a adotar as chamadas operações de swap cambial 

reverso. Nesses contratos reversos as instituições financeiras passam a receber a 

variação da taxa de juros e o Banco Central recebe os resultados da variação 

cambial.  

Assim, ao realizar leilões de swaps reversos, o Banco Central força a 

depreciação da moeda doméstica.  

Dado esse cenário, uma pergunta bastante pertinente: por que efetuar 

intervenções no mercado de câmbio via derivativos se essas intervenções podem 

ocorrer via mercado primário?  

Desde 1999, o Brasil adotou o regime de metas de inflação juntamente com 

o regime de câmbio flutuante.  
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Sob essa configuração, aliada a uma elevada taxa básica de juros, 

intervenções diretas no mercado cambial trazem o efeito colateral do elevado custo 

fiscal incorrido nas operações de esterilização. 

Em uma intervenção no mercado spot o Banco Central injeta Real ampliando 

a base monetária, para manter a taxa básica constante, realiza uma segunda 

operação de colocação de títulos públicos esterilizando, portanto, o mercado.  

Por essa razão, ao invés de adotar medidas de controle à entrada de 

capitais para evitar os efeitos adversos da apreciação cambial sobre a economia 

brasileira, o Banco Central preferiu adotar o expediente de vender swaps cambiais 

reversos.  

Na prática, essas operações são equivalentes a uma compra de dólar no 

mercado futuro e, portanto, acabam por pressionar o preço do dólar futuro para 

cima, impedindo a queda do Forward Premium e a elevação do cupom cambial. 

Como resultado essa operação, ao menos em tese, não estimula o ingresso de 

dólares adicionais, porém possui um custo fiscal associado à remuneração do DI e 

também à apreciação cambial.  

Com efeito, em setembro de 2008 os contratos reversos realizados no Brasil 

somavam R$ 40 bilhões, sendo que a exposição em dólar do país ao final de janeiro 

de 2009 era de aproximadamente R$ 28 bilhões.  

Até julho de 2008, o resultado das operações de swap cambial era negativo 

do ponto de vista do Banco Central, totalizando perdas no montante de R$ 6 bilhões 

de janeiro a julho de 2008.  

Como o contrato de derivativos é bilateral, se a perda da autoridade 

monetária se traduz em ganhos da contraparte, que eram tanto os bancos como 

também as empresas exportadoras que acabaram amargando prejuízos bastante 

significativos com a desvalorização do real no auge da crise.      

A partir desse arrazoado, é possível responder uma das questões que mais 

intrigavam os economistas ao longo dos últimos três anos, a saber: como as 

empresas exportadoras estavam sobrevivendo com a forte apreciação cambial 

ocorrida no período 2005-2007?  

Elas estavam compensando perdas operacionais com as receitas financeiras 

provenientes dos contratos de derivativos cambiais sendo favorecidas por um 

ambiente favorável evidenciado no mercado doméstico.  
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As empresas exportadoras realizaram excessivamente operações de 

forward target, realizando uma dupla aposta na apreciação cambial.  

Na primeira aposta, as empresas venderam dólar aos bancos por intermédio de um 

instrumento chamado forward.  

Em outras palavras, nesta operação as empresas realizam uma operação 

clássica de venda de dólar no mercado a termo, apostando na apreciação cambial 

com o objetivo de ganhar os juros da operação, recebendo, portanto, uma receita 

financeira.  

Na segunda operação (aposta) as empresas vendem novamente dólar para 

os bancos no mercado futuro por intermédio da venda de opções de compra a 

descoberto, conferindo aos bancos o direito de comprar dólar no futuro a um preço 

pré-estabelecido.  

Segundo dados do próprio Banco Central, de janeiro a agosto de 2008, o 

fluxo de dólares para o país foi positivo em US$ 14,38 bilhões. Somente nos nove 

primeiros dias de outubro de 2008, o saldo evidenciado foi positivo em US$ 1, 604 

bilhão de dólares, resultado de um saldo positivo nas operações comerciais de US$ 

1, 304 bilhão de dólares e de um saldo, também positivo, de US$ 299 milhões nas 

transações financeiras.  

Frente a estes dados, não podemos afirmar que nos primeiros meses da 

crise (agosto a outubro de 2008) ocorreu fuga de capitais do país. O que se 

evidenciou foi uma enorme demanda das empresas brasileiras por dólar com o 

objetivo de honrar as posições assumidas no mercado cambial.   

O mecanismo por trás desta depreciação é extremamente perverso. Se 

imaginarmos que existe um continuum de opções de vendas no mercado, à medida 

que o dólar se deprecia, novas empresas são obrigadas a comprar dólar no mercado 

à vista para cumprir os contratos de venda de opções a descoberto, exercendo forte 

pressão na demanda por dólares.  

Como o Banco Central não exerceu - a tempo - o papel de regulador do 

sistema monetário por intermédio de vendas de dólar no mercado com vistas a 

conter o processo de escalada das cotações, os bancos exerceram novamente o 

direito de compra da moeda americana, pressionando ainda mais a alta do dólar.
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3.5. DERIVATIVOS E FRAGILIDADE FINANCEIRA: COMO REGULAR?  

  

A dificuldade de se monitorar os riscos financeiros se mostra especialmente 

importante e de difícil mensuração quando o produto em questão é um derivativo. A 

primeira razão decorre dos problemas contábeis.  

A segunda ocorre quando o processo de monitoramento não é bem 

desenhado e o principal se vê em posição vantajosa para especular no mercado. 

  Existe, portanto um claro dilema colocado em questão. Se por um lado os 

derivativos constituem importantes instrumentos de proteção e transferência de 

riscos, por outro o seu uso indiscriminado e indevido pode gerar crises severas 

sobre a economia.  

Devido a sua amplitude e peculiaridades de penetrar por todo o sistema 

econômico, problemas pontuais como os evidenciados no mercado sub-prime 

americano podem se espalhar por toda a economia gerando efeitos catastróficos 

sobre o setor real, mesmo senso esse mercado pequeno do ponto de vista do 

montante das operações. 

  

3.6. PARTICIPANTES DOS MERCADOS DE DERIVATIVOS 

 

No mercado de derivativos se figuram três tipos de participantes: o hedger, o 

especulador e o arbitrador. É importante entender que a existência e a atuação dos 

três participantes são imprescindíveis para o sucesso do mercado de derivativos. As 

funções de um complementam as funções dos outros em uma relação ativa e 

permanente. 

 

3.6.1 Hedger 

 

Detentor de contratos a termo ou a futuro. Faz isso para se garantir de 

quaisquer oscilações no preço do ativo objeto do contrato. Sua atividade econômica 

principal está diretamente relacionada com a produção ou o consumo da 

mercadoria. (SILVA NETO, 1996, p 28) 

Hedge é uma operação realizada no mercado com o objetivo de se proteger 

das oscilações de preços, taxas ou índices. O hedger (denominação daquele que 
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procura e realiza este tipo de operação) abre mão de um possível ganho para não 

incorrer em perdas. 

O hedge pode ser utilizado por um agricultor que, temendo uma redução 

brusca no preço do seu produto, procura o mercado futuro, afim de, garantir, numa 

determinada data, um preço de venda suficiente para conseguir cobrir seus custos e 

obter lucro, se possível. Assim, a principal função do hedge é evitar perdas, não 

obter lucro. 

 

3.6.2. Especulador 

 

Pessoa ou empresa cuja atividade principal não está relacionada com o bem 

objeto do contrato derivativo e que assume posições no mercado para obter a 

exposição ao risco de oscilações de preços. (SILVA NETO, 1996, p 29) 

Especulador é o agente que entra e sai rapidamente do mercado com o 

propósito básico de obter lucro. Os especuladores diferentemente dos hedgers, não 

tem nenhuma negociação no mercado físico que necessite de proteção. Sua 

atuação consiste na compra e na venda de contratos futuros apenas para ganhar o 

diferencial entre o preço de compra e venda. São apenas investidores que estão à 

procura de lucro. 

A presença do especulador é fundamental no mercado futuro, pois é o único 

que toma riscos e assim viabiliza a outra ponta da operação (do hedger), fornecendo 

liquidez ao mercado. 

 

3.6.3. Arbitrador 

 

Participante que, assumindo muito pouco risco, opera em mais de um 

mercado simultaneamente para se valer de distorções de preços relativos. (SILVA 

NETO, 1996, p. 30) 

Esse participante apesar de ter como meta o lucro, não assume riscos 

elevados. Sua atividade consiste em buscar distorções de preços entre mercados. 

Normalmente, os arbitradores são grandes bancos que possuem uma fonte 

de financiamento barato ou grandes empresas que trabalham com os produtos 

objetos dos derivativos e que possuem a facilidade de negociá-los no mercado à 

vista. 
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3.7.  DADOS DO MERCADO DE MOVIMENTAÇÃO DE DERIVATIVOS 

 

A utilização de derivativos vem crescendo bastante no mundo inteiro, fato 

que se confirma com os dados do Banco para Compensações Internacionais (Bank 

for Internacional Settlements – BIS) que estimou que no fim de 2008 houvesse 

quase US$ 600 Trilhões em negociações envolvendo derivativos. 

Em uma pesquisa feita pela ISDA (International Swaps and Derivatives 

Association – INC) revela que mais de 90 % das 500 maiores companhias do mundo 

usam derivativos para auxiliar o controle de seus riscos1.  

Já dados da OCC (Office of the Controller of the Currency), que faz parte do 

departamento do Tesouro Americano, cuja principal função é supervisionar todos os 

bancos americanos, aponta que somente nos USA em 2009 o volume de derivativos 

foi superior a US$ 200 Trilhões. 

No Brasil a movimentação esta com uma média próxima dos R$ - 3,3 

trilhões por mês, como pode ser visto na tabela abaixo. 

TABELA 3 – Dados Segmento BM&F 

Dados Segmento BM&F Jun/11 Jul/11 

Número de contratos negociados (incluindo financeiros e 

agropecuários) 

 

49.005.180 

 

41.921.761 

Volume financeiro (giro)  3.2 Trilhões 3.3 Trilhões 

Fonte: Site da BM&F Bovespa 

 

3.8. O USO DE DERIVATIVOS PELAS EMPRESAS 

 

Muitas empresas recorrem aos derivativos para compensar riscos 

decorrentes da flutuação da moeda e das taxas de juros. A proporção de empresas 

que utilizam este instrumento no Brasil é muito parecida com a que foi observada em 

países como Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Cingapura e Suécia sendo 

menor que a observada na Alemanha. (SAITO E SCHIOZER, 2005). 

O Brasil mudou seu regime Cambial em 1999 de um regime de banda 

cambial para um de livre flutuação gerando inicialmente uma maxi-desvalorização.  

                                                
1
 http://www.isda.org/statistics/surveynewsrelease030903v2.html 
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Em decorrência disto houve um aumento das exportações e importações, 

como também do endividamento em moeda estrangeira. Essa mudança aumentou a 

exposição cambial liquida das empresas brasileiras que em resposta aumentaram 

sua demanda por derivativos de câmbio. (OLIVEIRA, 2004) 

A demanda por derivativos de câmbio de uma amostra de 343 firmas no 

período de 1999 a 2002 teve dois objetivos diferentes. O primeiro era proteger o 

fluxo de caixa dessas firmas de depreciações relevantes do câmbio, portanto, para 

hedge. O outro era obter ganhos com a depreciação da taxa de câmbio, portanto, 

visando à especulação. (OLIVEIRA E NOVAES, 2006) 

Portanto as empresas brasileiras se utilizam dos derivativos para tentar 

conseguir os seguintes objetivos: 

a) Alinhamento da demanda e oferta dos recursos internos para 

investimentos; 

b) Redução do custo de capital pelo aumento do endividamento sem 

aumento de alavancagem financeira; 

c) Redução de custo de capital pela redução da volatilidade; 

d) Redução do risco de insolvência; 

e) Reduzir as probabilidades de infortúnios de origem financeiras  

     

3.9. AS EMPRESAS BRASILEIRAS E O HEDGE 

 

“Assuma riscos calculados. Isso é bem diferente de ser imprudente” 

                                                                            (General George S. Patton) 

 

A mensuração de riscos nas empresas é uma preocupação presente em 

todas as decisões de administração. Todavia, não basta identificar e mensurar os 

fatores de risco com os quais a empresa se depara. Cumpre, também, administrar 

os efeitos desses fatores por meio de mecanismos e instrumentos de proteção. 

As PME, com faturamento de até R$ - 60 milhões de reais, objeto de estudo 

deste trabalho se utilizam basicamente de derivativos para se proteger das 

variações cambiais que podem ser altamente prejudiciais aos resultados dessas 

empresas.  
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Diferente das grandes empresas que na crise de 2008 algumas estavam se 

utilizando desses instrumentos para obter ganhos financeiros e acabaram tendo 

perdas consideráveis. 

 

3.10 PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

 

Uma empresa nacional ao exportar está vendendo mercadorias para algum 

cliente fora do país e por isso receberá em moeda estrangeira. 

Dessa forma, considerando os derivativos a empresa poderá fechar um 

contrato de venda a termo na moeda estrangeira em que irá receber, casando tanto 

o volume quanto a data de recebimento em troca dos valores na sua moeda local, 

por exemplo, o real. 

Quando receber, entregará este valor para a contraparte do contrato a termo 

que retornará o montante na moeda nacional pelo câmbio determinado no contrato. 

Usualmente as empresas contratam os chamados NDF ou non-derivable 

foward, que seriam os contratos a termos de moeda, pois no seu vencimento não há 

entrega física do bem, somente entrega financeira. 

O contrato futuro funcionará da mesma forma, ou seja, a empresa 

exportadora fechará um contrato futuro de venda de dólar, casando, se possível, 

vencimento e volume. 

Entretanto neste caso deverá estar atenta para as variações diárias, mas 

poderá liquidar sua posição assim que achar conveniente. 

Poderá realizar a compra de uma opção de venda de moeda estrangeira, 

também no volume e vencimento se assim possível. Para ilustrar, o exemplo pode 

ser citado em que um exportador, que irá receber £1.000.000,00 em três meses e na 

data atual fecha uma opção de venda de libras a US$ 1,75. Quando ele recebe as 

libras, entrega o valor contra a opção de venda recebendo dólares em troca ou 

poderá vender a quantia em libra à vista se a taxa à vista na data do recebimento for 

maior que 1,75. (EITMAN 2002) 

Através do swap uma empresa poderá, se assim encontrar uma contraparte 

disposta, reduzir sua exposição. Dessa forma, na data de vencimento do contrato irá 

embolsar igual à moeda do recebimento e pagará a moeda local. 
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Na teoria, (BREALEY E MYERS, 2005) afirmam que uma empresa 

exportadora para diminuir sua exposição cambial poderá emprestar externamente a 

quantia a receber e investir, pois, de acordo com a paridade da taxa de juros, e 

considerando os mercados livres, “a diferença entre vender a termo e vender à vista 

deve ser igual à diferença entre os juros que você tem que pagar no exterior e os 

juros que ganha em casa”. 

Operações de financiamento a exportação são formas de reduzir exposição 

cambial da mesma forma, antecipando contratos de câmbio, prefixando o preço de 

conversão, por exemplo, (RADICCHI, 2009).  

Dentro desse grupo existe principalmente a Antecipação de Contrato de 

Câmbio - ACC - e Antecipação de Contrato de Exportação - ACE, Recebimento 

antecipado ou Pré-pagamento de Exportações e os export notes. Os dois primeiros, 

ACC e ACE são adiantamentos parciais ou totais de câmbio, ou seja, adiantamentos 

do valor em reais igual ao pago futuramente pelo importador estrangeiro. 

Sendo que o primeiro antes da embarcação da mercadoria e o segundo 

depois (FORTUNA, 2008).  

São então formas de reduzir exposição cambial, pois o exportador estará 

recebendo dólares na data atual e não terá a exposição de transação no seu fluxo 

de caixa. 

O recebimento antecipado e pré-pagamento à exportação são semelhantes 

entre si, sendo o pré-pagamento somente uma operação mais complexo envolvendo 

volume e prazos maiores, além disso, ambas são semelhantes ao ACC.  

Assim a sua forma de diminuir exposição é igual, pois o exportador irá 

receber de um banco estrangeiro o valor da exportação em moeda local antes do 

seu embarque.  

Entretanto quando houver o embarque, o importador saldará a dívida com o 

banco internacional. Por fim, os contratos chamados export notes são acordos em 

que o exportador cede ao banco ou investidor tomador creditar suas exportações 

através de notas de crédito (FORTUNA, 2008). 

De forma análoga, o investidor ou banco pagará o exportador à quantia em 

reais pelo câmbio do dia no equivalente da exportação, assim que receber o título 

emitido pela empresa, garantindo a operação. 
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Como essas ferramentas têm por objetivo fomentar as exportações, são 

muito disseminadas pelos bancos comerciais, portanto são acessíveis a todo tipo de 

empresa exportadora.  

Dessa forma se tornam ferramentas importantes na diminuição da exposição 

cambial. Entretanto cabe ressaltar que sua existência se dá pelo fato de serem 

operações de financiamento e não ferramentas de hedge.  

Para finalizar há também a possibilidade de contratação de um seguro 

contra a variação cambial, sendo que no caso do exportador o mesmo pagaria um 

prêmio para que a empresa seguradora garantisse que a moeda estrangeira não 

desvalorizasse muito quanto ao recebimento futuro. 

 

3.11 PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

 

De forma contrária a exportação, uma empresa nacional ao importar estará 

comprando mercadorias de algum cliente fora do país e por isso terá um 

compromisso de pagamento em moeda estrangeira. 

Assim, através do uso de derivativos a empresa ao importar poderá fechar 

um contrato a termo de compra de moeda estrangeira em que irá pagar, casando 

tanto o volume quanto a data de recebimento em troca dos valores na sua moeda 

local, por exemplo, o real. 

Quando tiver de honrar seu compromisso, a empresa desembolsará o 

mesmo valor em moeda local para pagar a contraparte do contrato a termo, 

comprando moeda estrangeira e então pagando o fornecedor. 

O contrato futuro funcionará de forma análoga, ou seja, a empresa 

importadora fechará um contrato futuro de compra de dólar, casando, se possível, 

vencimento e volume. 

Deverá observar, no entanto, as variações diárias, mas poderá liquidar sua 

posição assim que achar conveniente. Considerando um contrato de opção, a 

importadora poderá realizar a compra de uma opção de compra de moeda 

estrangeira, também no volume e vencimento se assim possível.  

Assim, a empresa irá exercer sua opção de compra – recebendo moeda 

estrangeira na data de exercício do contrato – se o valor acordado for menor do que 

a taxa à vista. 
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Já avaliando a utilização de um swap, uma empresa importadora também 

poderá, assim como o exportador, reduzir sua exposição simplesmente realizando 

um swap para deixar a moeda do recebimento igual à moeda local se assim 

encontrar uma contraparte que esteja disposta a trocar seu câmbio, até poderá 

negociar com um próprio exportador, o qual possui exatamente a necessidade 

oposta à dele. 

Por fim a empresa pode considerar contratar um seguro contra a variação 

cambial, no caso do importador garantindo que a moeda estrangeira não se 

valorizasse muito quanto ao recebimento futuro. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método é uma forma que possibilita alcançar o objetivo, pois consiste em 

um conjunto de processos sistemáticos e racionais. É, portanto, o caminho a ser 

trilhado para alcançar o objetivo final (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

Este estudo é de natureza exploratória, a qual se utiliza um campo fechado 

de trabalho para levantar elementos sobre as condições e manifestações do objeto 

estudado (SEVERINO, 2007).  

Dito isso, a pesquisa exploratória será utilizada para delimitar como o tema 

maior a utilização de derivativos no âmbito de empresas de pequeno e médio porte. 

Sendo assim o objetivo da pesquisa é meramente exploratório, pois tem como 

objetivo o aprofundamento de um tema, com levantamento e apresentação de 

informações que possibilitem a melhor compreensão dos derivativos que constituem 

o objeto de estudo do presente trabalho. 

A abordagem de pesquisa adotada será quantitativa, cuja finalidade é 

proporcionar melhor visão e compreensão do mercado de derivativos nas PME, 

priorizando a qualidade dos resultados e não sua representatividade numérica. 

Para atingir os objetivos expressos no capítulo inicial deste trabalho de 

conclusão de curso, inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica. A partir 

desta pesquisa realizada com referências na literatura nacional, será apresentado 

um breve histórico sobre os derivativos no mundo e também sua iniciação no 

mercado brasileiro, além de definir o que são e para que servem esses 

instrumentos. Também se pretende identificar o surgimento de novos tipos de 

derivativos ao longo do tempo. Tal pesquisa será baseada em dados secundários e 

informações públicas obtidas através da rede mundial de computadores (internet), 

revistas e jornais de circulação nacional. 

Em uma segunda etapa, visando atingir o objetivo de analisar a forma como 

as pequenas e médias empresas brasileiras de capital fechado utilizam os 

derivativos, foi aplicado um questionário junto a pequenas e médias empresas não 

financeiras, que atuam nos mais variados mercados exportadores das Cidades do 

Litoral do Paraná, com foco mais voltado para a cidade de Paranaguá, para se 

certificar quais se utilizam de derivativos, quais os tipos e estratégias utilizadas, 
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quais são as diferenças das estratégias utilizadas pelas grandes empresas e se 

houve mudanças na utilização desses instrumentos depois da crise de 2008. 

Buscando atingir os objetivos propostos nesta monografia, o método 

escolhido e apropriado foi Survey, tipo descritiva, com abordagem quantitativa 

considerado ideal como método de pesquisa quando se deseja responder questões 

do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quanto?”, ou seja, "quando o foco de 

interesse é sobre o que está acontecendo” ou “como e porque isto está 

acontecendo” (FREITAS, ET AL, 2000).   

Sendo assim, optamos pela pesquisa Survey por entender ser mais 

abrangente ao resultado do trabalho, foi enviado um email à 143 empresas das 

quais 37 responderam, ou seja a taxa de resposta foi 25,87%. Para sabermos como 

é feito e se é feito a utilização dos instrumentos de derivativos, quais são os 

derivativos utilizados com mais freqüência, além de procurar saber qual a forma de 

gerenciamento de risco utilizado por estas empresas. 

Segundo Lakatos e Marconi (1985) o questionário trata-se de um 

instrumento para recolher informação. É uma técnica de investigação composta por 

questões apresentadas por escrito a pessoas. 

O questionário permite que o pesquisador conheça algum objeto de estudo 

(OLIVEIRA, 2005). As perguntas podem ser classificadas quanto a sua forma da 

seguinte maneira: Podem ser simples, quando a pergunta é direcionada para 

determinado conhecimento que se quer saber ou abertos quando a resposta emite 

conceito abrangente. Podem conter perguntas abertas quando o interrogado 

responde com suas próprias palavras e, por isso, são difíceis de tabular e analisar 

(LAKATOS E MARCONI, 1985). E também perguntas fechadas que englobam todas 

as respostas possíveis, sendo melhor de tabular. Perguntas duplas reúnem 

características de perguntas abertas e fechadas (OLIVEIRA, 2005).  

Com isso pretendemos avaliar algumas hipóteses: 

1) Qual é o real conhecimento das pequenas e médias empresas sobre 

derivativos.  

2) Se realmente esses instrumentos são utilizados como forma de proteção 

nos seus negócios. 

3)  Se há alguma pequena e média empresa especulando com esses 

instrumentos no mercado financeiro a fim de alavancar seus resultados.  
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4.1. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E SUA APLICAÇÃO 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário (Anexo 1), aplicado 

através de envio por email e por telefone. O roteiro foi semi-estruturado e fechado 

não permitindo que os entrevistados acrescentassem considerações as respostas. 

As perguntas foram elaboradas com o foco voltado para responder os 

objetivos deste estudo, contendo perguntas que objetivaram conhecer o perfil de 

conhecimento financeiro do entrevistado, o conhecimento dele sobre produtos 

derivativos e o tamanho da empresa. Para isso, utilizou-se de um questionário 

baseado nas escalas de mensuração (tipo Likert) muito comum em pesquisas 

Survey. 

O instrumento de coleta de dados é composto 14 (quatorze) perguntas no 

total. 

Essa pesquisa foi realizada no período de 22 de setembro a 11de outubro de 

2011 através de email e telefone, com empresas pré selecionadas por critérios de 

faturamento anual de até 50 milhões de reais que são exportadoras e/ou 

importadores de produtos e serviços. 

 

4.2.ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com o número pretendido de questionários completo a primeira análise dos 

resultados embasou-se na abordagem quantitativa. Para tanto, optou-se pelo uso 

dos gráficos ao invés de tabelas.  

Foi realizado o levantamento estatísticos dos dados, de forma manual, 

identificando o número de respostas para cada questão e posteriormente 

elaborando-se o gráfico correspondente.  

Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados a partir de respostas 

ao questionário aplicado a Gestores financeiros de pequenas e médias empresas, 

exportadoras/importadoras, no período de 22 de setembro a 11 de outubro de 2011, 

que teve como objetivo avaliar como as empresas gerenciam seus riscos e como se 

utilizam de ferramentas, principalmente do mercado de derivativos, nesse processo. 

Para alcançar tais objetivos propostos, a análise foi dividida em variáveis, 

tais como: caracterização da empresa, nicho de mercado e faturamento anual. 
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4.3.CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 

 

A categoria relativa à caracterização abrange dados de identificação dos 

gestores financeiros das empresas entrevistadas que se utilizam ou não de 

instrumento de derivativos para se proteger ou especular e se é utilizado alguma 

forma de gerenciamento de riscos. 

Foram respondidos 37 questionários de empresas dos quais 13 empresas 

(35%) utilizaram-se de instrumentos derivativos na sua política financeira e 100% 

dessas empresas que informaram ter utilizados derivativos afirmaram que o fizeram 

como forma de proteção (hedge) para seus negócios. 

GRÁFICO 1 – UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS  

     

 

Os dados informativos destas empresas estão expostos nos gráficos abaixo 

e referem-se a: 

a) Faturamento total de vendas das empresas 

b) Percentual das vendas no Exterior 

c) Setor de Atividade 
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GRAFICO 2 – FATURAMENTO TOTAL DE EMPRESA 

                 

 

Conforme se observa na representação gráfica acima, a maioria das 

empresas entrevistadas está na faixa de faturamento de R$ 1 até R$ 15 milhões 

(62%) enquanto que somente 34% das empresas nessa faixa de faturamento 

declararam usar algum tipo de instrumento derivativo totalizando apenas oito 

empresas. Pode-se dizer então que a utilização de derivativos ainda é pouco 

explorado pelas pequenas e médias empresas.    

 

GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DE VENDA PARA O EXTERIOR  

     

 

Dentre as 37 empresas que responderam ao questionário 34 (91,89%) tem 

uma participação, do total de suas vendas, de até 25 % de vendas para o exterior 

enquanto 3 empresas (8,11%) dependem entre 25 e 49% de suas receitas advindas 

do comércio com o exterior o que nos faz concluir que de acordo com a amostra 

este ainda é um mercado pouco explorado por esse segmento empresarial, na praça 

de Paranaguá. 
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GRÁFICO 4 – SETOR DE ATIVIDADE 

                   

 

De acordo com a representação acima nota-se que as empresas 

entrevistadas atuam nos mais variados ramos de atividades empresariais, com maior 

concentração no comércio com 11 empresas ou 29%. 
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5 GESTÃO DE RISCOS 

Esta parte foi aplicada a todos os entrevistados com o objetivo de obter 

informações de seus conhecimentos e qual a importância dada ao gerenciamento de 

riscos para a saúde financeira da empresa. 

Todos os entrevistados concordaram e responderam ser muito importante 

para seus negócios o gerenciamento adequado dos riscos inerentes a Taxa de 

Juros, Commodities/Matéria prima, taxa de câmbio e inflação. Tivemos 17 empresas 

ou 45% que mencionaram também a importância de gerenciar o risco de liquidez 

para evitar a falta de caixa. 

GRÁFICO 5 – NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO IDEAL  

 

                    

 

Ao perguntarmos sobre o nível de endividamento tivemos 20 empresas ou 54 

% das empresas que acreditam que o nível de endividamento de até 15% é o nível 

ideal para a empresa ser saudável, tivemos também 17 empresas ou 46% que 

acreditam que podem ter um nível de endividamento de até 40% do seu ativo total. 
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6 EMPRESAS NÃO USUÁRIAS DE DERIVATIVOS 

 
Neste item, apresentaremos dados de empresas que não se denominam 

usuárias de derivativos e os motivos pelos quais optaram por esta situação. 

GRÁFICO 6 – RELEVÂNCIA DO USO DE DERIVATIVOS 

 

    

    

Dentre as 24 empresas que declararam não serem usuárias de derivativos, 11 

empresas consideraram importante a alta possibilidade de perda que os derivativos 

proporcionam proteção, outras 12 empresas acham que sua exposição financeira ou 

ao preço de commodities não é tão relevante a ponto de ter que se proteger se 

utilizando de derivativos. 
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GRÁFICO 7 – MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS 

        

    

A grande maioria dessas empresas não usuárias de derivativos, 80%, 

acredita que suas exposições são gerenciadas mais eficientemente por outros meios 

e 4 empresas destacaram em suas respostas que a exigências legais e a 

necessidade de tratamento contábil diferenciado também é um entrave para que 

elas comecem a explorar esses produtos. 

Quanto a percepção sobre o uso de derivativos perante o público em geral, 15 

empresas ou 62,5%  declararam ser pouco importante para elas, já 20 empresas ou 

85% acreditam que o custo de se estabelecer e manter um programa de derivativos 

vai exceder os benefícios esperados,  além de 23 empresas ou 96% considerarem 

inviável a contratação de uma equipe profissional com condições de atuar com 

derivativos. 

Quanto ao grau de relevância em relação ao efeito da crise 2008/2009, 16 

empresas ou 66,67% responderam não ter impactado, pois faz parte da política 

interna o não uso desses instrumentos financeiros. Já 8 empresas ou 33,33% 

responderam que a disposição de utilizar derivativos reduziu, a empresa não 

utilizava e após a crise a probabilidade de usar ficou ainda menor.    
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CONCLUSÃO 

 
 

Toda a atividade empresarial está sujeita a riscos, tais como os de mercado, 

inerentes a qualquer ramo de atividade, e também os riscos de variações dos 

indexadores aplicados às receitas, despesas, aos ativos e passivos da empresa.  

A situação de risco de variações de índices mais comum é a cambial, típica 

das empresas que operam com o comércio internacional, ocorrendo também nas 

operações financeiras sujeitas a variação cambial. 

O papel do Gestor Financeiro é mitigar esses riscos e os derivativos, nos 

últimos anos, tem se constituído em importante instrumento para a proteção contra 

riscos de variações cambiais.  

A utilização de derivativos para hedge cambial está presente nas grandes 

empresas.  

A pesquisa realizada junto ao segmento das pequenas e médias empresas, 

na praça de Paranaguá (PR), mostra que essas empresas tem assumido esses 

riscos.  

Na pesquisa foi possível identificar que o uso de derivativos é pequeno devido 

aos gestores dessas empresas entenderem que o custo é elevado, é burocrático, 

exigirá contratar pessoal especializado, que derivativos é para especulação, e 

principalmente por acreditar que os riscos são pequenos, pois a crise de 2008/2009 

pouco afetou seus negócios.  

Diante das informações obtidas na literatura pesquisada e com os gestores 

entrevistados torna-se necessária a melhor divulgação do instrumento de proteção 

proporcionado pelo uso dos derivativos, junto às pequenas e médias empresas. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 
 
 
Prezado Sr(a) 

Estamos realizando uma pesquisa sobre a gestão de risco e suas ferramentas em pequenas e 
médias empresas, para elaboração de trabalho final do MBA e Gestão de Negócios Financeiro, da 
UFRGS. 

O objetivo da pesquisa é avaliar como as empresas avaliam e gerenciam seus riscos e a utilização de 
ferramentas (em especial de mercados derivativos) nesse processo. 

Não há nenhuma identificação das empresas e todos os dados serão mantidos em absoluto sigilo, 
sendo utilizados apenas de maneira agregada na análise de resultado, sem qualquer tipo de 
identificação particular. 

Desde já agradecemos a atenção e disponibilidade. 

 
1. Em sua opinião, qual é o tipo de risco é o de maior impacto para a saúde financeira da sua empresa? 

a. Risco de Taxa de Juros 
b. Risco de Commodities/Preço de Matérias Primas 
c. Risco de Taxa de Câmbio 
d. Risco de Inflação 
e. Outro Risco_________________________________________ 
 

2. Em sua opinião, qual o nível de endividamento ideal em relação ao ativo total da empresa? 
________% 
 

3. Qual o percentual de RECEITAS em moeda estrangeira? ________% 
 

4. Qual o percentual de GASTOS em moeda estrangeira? ________% 
 

5. A empresa usa derivativos para realizar hedge (proteção) e/ou explorar tendências de mercado?   
(  ) Sim, para operações de hedge 

(  ) Sim, como forma de investimento, operando tendências 

(  ) Sim, para operações de hedge e como forma de investimento em tendências 

(  ) Não, a empresa não faz uso de derivativos. 

 
6. Assinale um dos fatores abaixo como motivo para a decisão da empresa em NÃO utilizar 

derivativos: 

a. Derivativos geram risco e alta possibilidade de perda 
b. Pouca exposição financeira ou a preços de commodities 
c. Exposições são gerenciadas mais eficientemente por outros meios  
d. Dificuldade em estabelecer e calcular preços dos derivativos 
e. Exigências legais (CVM, Bacen, etc) ou necessidade de tratamento contábil especial 
f. Preocupação com as percepções sobre uso de derivativos por parte de donos da empresa, órgãos 

reguladores e público em geral 
g. Os custos de se estabelecer e  manter um programa de derivativos excedem os benefícios 

esperados 
h. Não há disponibilidade na empresa de equipe profissional com condições de atuar com derivativos 
i. Alto custo para realizar Hedge através de derivativos 
j. Falta de parceiro que auxilie a estruturar adequadamente as operações necessárias ao negócio 
k. Resistência e/ou falta de conhecimento dos principais gestores em relação ao uso de derivativos 
 

7. Qual a relevância em relação ao efeito da crise de 2008/2009 em relação a disposição de a empresa 
operar com derivativos? 
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a. Reduziu: a empresa utilizava antes e deixou de utilizar derivativos após a crise 
b. Reduziu: a empresa não utilizava derivativos antes, mas após a crise a probabilidade de passar a 

utilizar são menores 
c. Não impactou: a empresa nunca utilizou e não utilizará derivativos por política interna definida 
d. Não impactou: a empresa está naturalmente hedgeada operacional e não vê necessidade de usar 

derivativos 
e. Não impactou: quando necessário a empresa fará uso de derivativos para fazer hedge de suas 

operações 
f. Não impactou: quando necessário a empresa fará uso de derivativos para fazer hedge de suas 

operações 
g. Aumentou: embora ainda não utilize, a crise influenciou a que a empresa ficou mais atenta à 

possibilidade de usar derivativos 
 

8. A empresa utiliza operações com derivativos de câmbio? 

(  ) Sim – para hedge de despesas em moeda estrangeira 
(  ) Sim – para hedge de receitas em moeda estrangeira 
(  ) Sim – para hedge de receitas e despesas em moedas estrangeiras, me medidas diferentes 
(  ) Sim – para obter ganhos financeiros de tendências no mercado de câmbio 
(  ) Não 

 
9. Sua empresa tem políticas explícitas e documentadas sobre o uso de derivativos? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

 
10. Receitas totais de VENDAS da sua empresa em 2010 (em R$): 

( 8 ) Menor que 1 milhão ( 4 ) Entre 15 e 30 milhões 
( 23) Entre 1 e 15 milhões  ( 2  ) Entre 30 e 50 milhões 

 

11. Percentual de VENDAS da sua empresa no EXTERIOR: 
(   ) 0%  ( 34  ) Entre 1 e 25% ( 3  ) Entre 25 e 49% (   ) 50% ou mais 

 

12. Principal SETOR DE ATIVIDADE da empresa: 
( 6) Agricultura ou Reflorestamento (11) Comércio (Atacado ou Varejo) 
( 8) Indústria – Bem de Consumo  ( 7 ) Serviços 
( 5) Indústria – Bem de Capital  ( 0 ) Tecnologia (Software, Biotecnologia, etc) 

 

13. Qual tempo total de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL o(a) Sr(a) possui?  ___________ anos 
 

14. Há quanto tempo o(a) Sr(a) está no ATUAL CARGO nesta empresa?  ___________ anos 
 

 

 


