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Abstract 
 

This study aims at evaluating the optimal hedge ratio coefficients and its effectiveness, 
besides demonstrating these values’ changes over time. In order to do that, such coefficients 
were calculated in relation to each month of maturity of futures, as well as particular hedge 
operations lasting periods. Prices of arabica coffee in the futures obtained from 
BM&FBOVESPA and the spot prices which were calculated by CEPEA/ESALQ for the 
period between January 2005 and May 2011 were used. The methodology was defined itself 
as an descriptive study developed with quantitative approach. As a result, it was found that the 
maximum optimal hedge ratio was 1.2720 for the contracts expired in March 2007 with 
82.06% of effectiveness and a minimum of 0.4355 for the contracts expired in July 2010, with 
an effectiveness of 55.04%. The maximum effectiveness in all periods, on the other hand, was 
calculated for contracts which expired in July 2011, with 97.95% and the minimum for the 
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ones expired in December 2006, with effectiveness of 42.30%. When these same coefficients 
were calculated for fixed hedge duration deadlines, the observed maximum effectiveness was 
related to those maturing within 60 days, with an effectiveness of 99.28%, while the 
minimum rate was related to those maturing within 240 days, with 95.62% of effectiveness. 
 

Keywords: Risk Management.  Minimum Variance Hedge. Derivatives. 
 

1. Introdução 
 

Independentemente do setor de atuação, a atividade empresarial está sujeita a diversos 

tipos de riscos. No segmento dos agronegócios não é diferente e, para piorar, conta ainda com 

as adversidades climáticas que afetam a produção, deixando produtores e consumidores 

vulneráveis quanto às quantidades, qualidade e preços dos produtos agrícolas. Nesse sentido, 

administrar os riscos nos agronegócios não constitui uma tarefa fácil. Entretanto, é possível 

gerenciar os riscos associados aos preços de comercialização das mercadorias através de 

operações de hedge. 

A Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA, através dos contratos futuros 

com derivativos, possibilita o gerenciamento de perdas financeiras decorrentes das oscilações 

dos preços das commodities agrícolas.  Assim, entender o relacionamento existente entre os 

preços à vista e preços futuros, torna-se imperativo para a realização de operações de hedge 

eficientes no propósito de eliminação ou minimização das perdas financeiras. Isso possibilita 

ao produtor rural programar suas atividades em termos da escolha do produto, época do 

plantio, área cultivada para cada produto, nível de produção, estoques, etc., além de proteger 

seus investimentos e garantir a sobrevivência do negócio. Por outro lado, o hedge também 

pode proteger as indústrias consumidoras quanto aos preços futuros a serem negociados para 

tais mercadorias por ocasião das compras na época da safra. 

O setor agropecuário brasileiro tem conquistado uma considerável relevância no 

cenário macroeconômico do Brasil nas últimas décadas. Essa relevância é decorrente da 

profissionalização na gestão dos agronegócios, o que tem fortalecido sua participação tanto no 

PIB quanto no volume de exportações realizadas pelo País. Como prova dessa maior 

profissionalização do setor, decorre o crescimento do volume de contratos futuros envolvendo 

as commodities agropecuárias negociadas na BM&FBOVESPA. Entre elas, encontra-se o 

café, que ocupa a segunda posição no ranking de produtos, perdendo apenas para o boi gordo. 

O gráfico 1 demonstra a evolução do volume total de contratos futuros de commodities 

agropecuárias negociados na BM&FBOVESPA de 2000 a 2010, com destaque para os 

contratos envolvendo café. 
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Gráfico 1: Evolução do número de contratos agropecuários negociados 
BM&FBOVESPA de 2000 a 2010 

Fonte: BM&FBOVESPA (2011) 

 

Em 2000 foram negociados pouco mais de 655 mil contratos de commodities 

agropecuárias. Até 2010 houve um crescimento de 307%, elevando esse número para 

aproximadamente 2.668 contratos. No caso específico do café, em 2000 representava 59% do 

montante negociado, com aproximadamente 387 mil contratos.  Porém, em 2010 a 

participação percentual sobre o total negociado recuou para 24% com aproximadamente 641 

mil contratos, representando um crescimento de 66% em relação a 2000.  

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, no biênio 2010/11 a 

safra cafeeira do Brasil ultrapassou a 48,09 milhões de sacas de 60 quilos do produto 

beneficiado. A cada biênio a produção oscila muito, mas, ainda assim a safra do último biênio 

foi 21,9% superior a 2009/10 e 53,7% superior a 2001/02. Minas Gerais é o Estado com 

maior produção, responsável em 2010/11 por 52,3% da produção nacional, seguido pelo 

Espírito Santo, com 21,1%. 

A área cultivada em 2010/11 foi de 2.076,6 mil hectares, 0,8% menor que o biênio 

anterior e 4,7% menor que 2001/02. Porém, a adoção de novas técnicas de manejo, diversos 

tipos de poda e renovação gradual das lavouras tem contribuído para o aumento da 

produtividade. Em 2010/11 a produtividade foi de 23,16 sacas por hectare, 22,8% superior ao 

biênio anterior e 61,3% maior que 2001/02. Ainda segundo a CONAB (2011), a expectativa 

para o biênio 2011/12 é que a produção de café seja de 43,15 milhões de sacas de 60 quilos do 

produto beneficiado, com redução de 10,3%, comparativamente com a obtida na temporada 
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anterior. Já a área plantada estimada é de 2.282,1 mil hectares, 0,31% inferior ao biênio 

2010/11. 

Diante da importância que o café possui na economia nacional e dos riscos inerentes 

ao cultivo desse produto, surge a necessidade do desenvolvimento de estratégias que 

minimizem os riscos das oscilações dos preços que naturalmente ocorrem entre o cultivo e a 

comercialização desse produto. Nesse contexto, as operações de hedge aparecem como 

estratégias de gestão de risco ao alcance de fazendeiros e empresários do setor. Todavia, qual 

o montante de contratos futuros deve ser negociado de modo a minimizar os riscos das 

oscilações dos preços desse produto?  

Uma possível técnica capaz de responder à questão acima é denominada de hedge de 

variância mínima ou razão ótima de hedge. Entretanto, com as variações dos preços do café 

ao longo do período, é possível que a razão ótima de hedge também varie com o tempo, sendo 

necessário que esse valor seja sempre recalculado para que o hedger esteja sempre protegido 

contra as oscilações dos preços no mercado. Assim, o presente artigo tem por objetivo estimar 

os coeficientes da razão ótima de hedge e os de sua efetividade e demonstrar as alterações 

desses valores ao longo do tempo. Para isso, ambos os coeficientes foram calculados para 

cada mês de vencimento dos contratos futuros, bem como por períodos específicos de duração 

das operações de hedge.  

Para que o objetivo desta pesquisa seja atingido, utilizará os valores diários dos preços 

à vista e futuro da commoditie café (tipo arábica), obtidos, respectivamente, junto ao 

CEPEA/ESALQ e BM&FBOVESPA, para o período compreendido entre janeiro de 2005 a 

maio de 2011. A metodologia utilizada se caracteriza, quanto ao objetivo como estudo 

exploratório e descritivo e, quanto aos procedimentos de análise dos dados, como estudo 

quantitativo e qualitativo. 

Dessa forma, o presente trabalho está estruturado em cinco seções sendo: a primeira 

traz a introdução; a segunda o referencial teórico-empírico, tecendo algumas considerações 

sobre a gestão de riscos, hedge na gestão de riscos de mercado na agricultura e operações de 

hedge de variância mínima; a terceira trata da metodologia; a quarta seção traz a apresentação 

e análise dos dados e a quinta seção traz as considerações finais. 

 

 

2. Referencial Teórico-Empírico 
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Risco e incerteza são duas terminologias que muitas vezes são tratadas de forma 

equivocada como sinônimos. A diferença pode ser simplificada dependendo da possibilidade 

de se mensurar ou não o fenômeno em questão. Assim, o risco pode ser mensurado de alguma 

forma, ao passo que a incerteza não. Assumir riscos faz parte de toda e qualquer atividade 

humana e cabe aos gestores de negócios a tarefa de encontrar mecanismos para que eles sejam 

minimizados. De modo geral o risco está associado a eventos de ordem econômica ou 

financeira e seus efeitos podem ser traduzidos em unidades monetárias (MENDONÇA, 2011). 

Assim, a ideia dessa seção é tecer alguns aspectos relevantes à gestão de riscos de uma 

maneira mais generalizada e, de forma mais específica, como podem ser administrados os 

riscos financeiros na agricultura decorrentes das oscilações dos preços com estratégias de 

hedge.   

 

2.1. Gestão de riscos 
 

De acordo com Mendonça (2011), o reconhecimento do risco no ambiente corporativo 

tem seu início na identificação de flutuações entre o valor planejado para os resultados, 

daquele efetivamente realizado ao final de um exercício de atividades. Para o autor, as 

incertezas podem ser protegidas por meio de apólices de seguro. No ambiente corporativo o 

acompanhamento e o controle da exposição ao risco são conhecidos como gestão integrada de 

risco e as boas práticas para esse procedimento são estabelecidas pela COSO - Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (MENDONÇA, 2011).  

Ainda de acordo com Mendonça (2011), as recomendações da COSO para que a 

organização maximize seu valor em equilíbrio com as metas estratégicas, são: identificar o 

apetite ao risco da empresa e sintonizá-lo com a estratégia que será adotada; identificar, 

analisar e mensurar os diversos tipos de riscos que afetam a empresa; analisar as 

oportunidades do ponto de vista estratégico; reduzir a influência dos riscos operacionais; criar 

procedimentos para reagir às situações de riscos com segurança e rapidez; e, otimizar a 

utilização do capital. 

Duarte Jr. (2005) enfatiza que o risco global está presente em qualquer operação 

financeira e, por isso, é importante classificá-los pelos fatores que os causam para que se 

possa estudar melhor cada classe de risco. Dessa forma, para este autor, os riscos são 

classificados em quatro grupos: de mercado; operacionais; de crédito e legais. Mendonça 

(2011) vai mais longe elencando os seguintes tipos de risco: reputacional; legal; de liquidez; 

operacional e de preços de mercado.  
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Uma forma de se proteger contra os riscos decorrentes das oscilações de preços de 

mercado pode ser encontrada nas estratégias de hedge realizadas nas bolsas de mercadorias e 

futuros. Bessada, Barbedo e Araújo (2007), elencam os riscos envolvidos nas operações de 

hedge, classificando-os em:  

a) risco de mercado: decorrente das incertezas sobre o comportamento futuro dos 
preços dos ativos, inerentes aos contratos com derivativos; 

b) risco de liquidez: surge da impossibilidade de se obter compradores potenciais no 
momento e no preço desejado; 

c) risco de crédito: refere-se à possibilidade de perda pelo não pagamento de uma 
posição de uma contraparte; 

d) risco operacional: decorrente de qualquer possibilidade de perda originada por 
falhas na estrutura da bolsa, seja por sistemas, procedimentos, pessoas ou 
tecnologia. 

 

Nas operações de hedge, ocorre uma substituição dos riscos dos preços pelo chamado 

risco de base. A base é conceituada como sendo a diferença entre o preço à vista e a cotação 

no mercado futuro de um mesmo produto em determinada data. 

B = P vista – P futuro                (1) 

Segundo Mendonça (2011) o preço futuro do contrato derivativo não é 

necessariamente igual ao seu preço no mercado à vista. A base pode ser positiva ou negativa. 

Quando positiva, diz-se que o mercado se encontra com a base invertida ou em 

beckwardation. Quando negativa, encontra-se em seu estado regular, sendo, neste caso, 

denominada de mercado em cotango ou em forwardation. 

Como nas operações de hedge há uma troca dos riscos decorrentes das variações de 

preços de mercado pelo risco de base, é fundamental que se conheça o comportamento da 

base num determinado período de tempo, bem como que se conheça o grau desse risco.  Para 

Mendonça (2011), a volatilidade da base é uma medida de risco para o comportamento dos 

preços porque seu valor está associado ao erro de estimativa. Assim, quanto maior a 

volatilidade do valor da base, maior será o risco. Mendonça (2011, p. 117) complementa 

afirmando que “O desvio padrão da base é uma medida cujo acompanhamento é 

particularmente interessante pela sua capacidade de medir o risco da base ao qual o hedger 

estará sujeito”. Conforme expressam Oliveira Neto, Figueiredo e Machado (2009), o risco de 

base é calculado pela seguinte expressão: 
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           (2) 

 

A base é formada pelos seguintes elementos: taxa de juros; custo de carregamento; 

receitas decorrentes de juros, dividendos, aluguéis e outros proventos inerentes a algumas 

mercadorias e valores mobiliários empregados como ativo subjacente de contratos 

derivativos; variações de preços decorrentes de sazonalidade; e, restrições na liquidez de 

mercado. De acordo com Hull (2005), o risco de base dos ativos de investimentos (índices, 

ações, ouro, prata, moeda, etc.) decorre principalmente das incertezas com relação ao nível da 

taxa de juros livre de risco no futuro. Porém, no caso das commodities, outros fatores como 

desequilíbrio entre oferta e procura, dificuldades de armazenamento, entre outros fatores, 

levam a grandes variações da convenience yield, elevando o risco de base. Hull (2005) 

destaca, ainda que, o risco de base é maior quando o ativo a ser protegido é diferente do ativo-

objeto, ou seja, aquele que é utilizado para a operação de hedge no mercado futuro. O risco de 

base, que é menor que o risco de oscilação dos preços e o seu comportamento é mais 

importante no caso de empresas que adotam estratégias de hedge mais simples, como as 

operações de derivativos voltadas exclusivamente a cobrir o risco de uma transação específica 

(MENDONÇA, 2011). 

 

2.2. Hedge na gestão de riscos de mercado na agricultura 
 

Operação de hedge pode ser descrita resumidamente como sendo um seguro contra os 

riscos de mercado. Seu objetivo é fornecer uma proteção contra as oscilações de preços de 

mercadorias, de índices, de taxas de juros ou de qualquer outra variável. Na agricultura, 

consiste basicamente em fornecer uma garantia ao produtor que irá dispor de uma 

determinada mercadoria num período futuro, fruto de sua colheita, e deseja se proteger das 

variações que o preço desse produto possa ter no mercado por ocasião de sua venda. Porém, é 

importante ressaltar que o hedge não protege apenas o produtor, mas também os 

consumidores de produtos agropecuários, como distribuidores, atacadistas ou indústrias que 

utilizam tais produtos como principal matéria-prima.  

Nas operações de hedge vendedores e consumidores fixam, no período atual, o preço 

de um determinado ativo objeto que será negociado no futuro. Ao realizarem essas operações, 

o produtor determina com antecedência o preço que a mercadoria será negociada no futuro e o 

consumidor, por sua vez, já sabe de antemão o preço que o produto será adquirido, 
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independentemente do preço que será praticado pelo mercado por ocasião de sua entrega 

física. Com isso, garante-se o preço da mercadoria, mas, não livra os agentes envolvidos de 

ter perdas com a comercialização do produto. Assim, se o produtor efetua hedge vendendo 

sua produção (ou parte dela) a um determinado preço (preço futuro no período atual) e, por 

ocasião da entrega física o preço à vista for maior do que o anteriormente negociado este 

estará obtendo uma perda. O mesmo pode ocorrer com o consumidor do produto quando o 

preço negociado para o futuro for maior do que o preço no mercado à vista na sua entrega. 

Dessa forma, garante-se o preço, mas não garante a obtenção de ganhos com a operação.  

O hedge na teoria tradicional é visto como uma proteção. A pessoa que o faz nesse 

sentido é denominada de hedger. Porém, nem sempre ele é visto como proteção. Ele pode ter 

a finalidade especulativa. Assim, um agente poderia estar prevendo uma queda do preço do 

produto no futuro e, objetivando obter um ganho, assume uma posição vendida no momento 

da operação de hedge, ou seja, faz hedge no momento atual vendendo posição a um preço 

negociado supostamente mais alto e aposta na queda do preço no futuro, encerrando a posição 

com a compra a um preço inferior. Se isso se realizar como planejado, obterá um lucro com a 

especulação.   

Não existe hedge perfeito, ou seja, aquele que elimina completamente os riscos. 

Assim, Hull (2005, p. 91) expressa que “estudar hedge com contratos futuros é examinar as 

maneiras pelas quais podem ser construídos de tal forma que sua performance seja a mais 

perfeita possível”. Como comentado anteriormente, as operações de hedge protegem contra os 

riscos de mercado, mas, por outro lado, o hedger assume o risco de base, que, segundo Hull 

(2005) são originados por: o ativo a ser hedgeado pode não ser necessariamente o mesmo que 

está especificado no contrato futuro; o hedger pode não ter a certeza quanto à data em que o 

ativo deverá ser comprado ou vendido; e, a operação de hedge pode requerer que o contrato 

futuro seja encerrado bem antes de sua data de vencimento.  

Para o produtor agrícola, efetuar hedge de toda sua produção é oneroso demais, além 

de não garantir o melhor resultado para o seu negócio. Diante disso, uma estratégia eficiente 

pode ser obtida através do estudo analítico da base e, esse conhecimento aliado à estatística, é 

possível saber quantos contratos devem ser negociados no mercado futuro a fim de obter 

melhores resultados. Isso é o que se denomina de hedge de variância mínima. Silva et al 

(2003) salienta que a visão de hedge como instrumento de controle de riscos ou como 

ferramenta de maximização dos lucros, remonta aos trabalhos pioneiros de Johnson (1960) e 

de otimização de carteiras de investimentos de Markowitz (1952).  
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2.3.  Hedge de variância mínima 
 

O hedge de variância mínima é uma estratégia realizada a partir da relação entre as 

variações dos preços no mercado à vista e no mercado futuro. Seu objetivo é maximizar a 

eficiência da proteção obtida no uso dos contratos futuros, visando adequar as perdas com 

ganhos financeiros (FIGUEIREDO, 2002). Trata-se de uma estratégia muito útil, sobretudo 

quando a data de encerramento do hedge não coincide com o vencimento do contrato futuro. 

Dessa forma, o investidor garante que no momento em que fechar a posição, o resultado 

apurado com a operação de hedge se situará entre a cotação à vista e futuro do momento em 

que a posição foi aberta (BESSADA; BARBEDO; ARAÚJO, 2007). 

Hull (2005) explica que a razão de hedge que minimiza a variância é dada a partir da 

relação entre o tamanho da posição no mercado futuro e o tamanho da exposição ao risco. É 

conhecida entre o produto do coeficiente de correlação entre as variações dos preços à vista e 

preços futuros e a razão entre os desvios-padrões dessas cotações. Assim, utiliza-se a fórmula 

a seguir: 

 

              (3) 

 

Onde, tem-se: 

δS = mudança no preço à vista, S, durante o período de tempo do hedge; 

δF = mudança no preço futuro, F, durante o período de tempo do hedge; 

σS  = desvio-padrão de δS; 

σF = desvio-padrão de δF; 

ρ   = coeficiente de correlação entre δS e δF; 

h* = razão de hedge de mínima variância. 

 

Para se calcular desvio-padrão (σ) de F e de S, utiliza-se a fórmula:  

 

            (4) 

 

Já o coeficiente de correlação (ρ), é dado pela fórmula: 
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          (5) 

 

A razão ótima de hedge é a inclinação da reta que melhor se ajusta à regressão 

calculada por mínimos quadrados ordinários. Para Hull (2005), os parâmetros ρ, σF e σS da 

equação (3) são estimados a partir de dados históricos de δS e δF, tendo como hipótese 

implícita que o futuro terá o mesmo padrão de comportamento igual ao passado. Assim, 

“escolhe-se determinado número de intervalos de tempo iguais, mas não coincidentes, e 

observam-se os valores de δS e δF em cada um deles” (HULL, 2005, p. 105).  

Já a efetividade do hedge é definida como sendo a proporção da variância que é 

eliminada por meio da operação de hedge. Sendo ρ2: 

 

               (6) 

 

De acordo com Martins e Aguiar (2004), a efetividade do hedge é dada pelo quadrado 

do coeficiente de correlação (R2) entre as mudanças nos preços à vista e futuro.  Assim, 

pode ser expresso como: 

 

            (7) 

 

Com a razão ótima de hedge calculada conforme demonstrado em (3), o hedger 

buscará proteção negociando apenas uma parte de contratos futuros. Em outras palavras, não 

será negociada toda a sua produção, mas uma parte dela. Assim, o número de contratos a 

negociar é determinado por: 

 

              (8) 

Onde, tem-se que: 

h* = razão de hedge de mínima variância; 

NA = tamanho da posição a ser protegida em número de contratos de hedge; 

QF = tamanho de um contrato futuro em unidades; 

N* = número ideal de contratos futuros a serem negociados. 

 

E, finalmente, objetivando determinar a posição que minimiza a variância, tem-se: 
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             (9) 

 

Para Silva et al (2003), o relacionamento descrito em (9) é chamado de relação de 

proteção de variância mínima e, à medida que o coeficiente de determinação  encontra-se 

próximo à unidade, maior será a redução do risco do preço à vista. 

Por fim, ressalta-se que a efetividade do hedge será tão maior quanto maior a 

correlação entre as variações dos preços à vista e preços futuros. Em outras palavras, a 

efetividade do hedge é dependente do grau de associação entre as séries históricas das 

cotações dos preços à vista e futuro. 

 

3. Metodologia 
 

De acordo com a classificação proposta por Jung (2003), o presente trabalho se 

caracteriza como: pesquisa aplicada quanto à sua natureza; exploratória e descritiva quanto 

aos objetivos; bibliográfica e documental quanto às técnicas de coleta de dados; quantitativa e 

qualitativa quanto à análise dos dados. Caracteriza-se também como uma pesquisa com dados 

de corte transversal, ex-post-facto e sem controle das varáveis. 

 

3.1. Descrição dos dados 
 

A série histórica de preços futuros utilizada no presente trabalho refere-se às cotações 

de ajuste diárias da commoditie café arábica negociada nos pregões da Bolsa de Mercadorias e 

Futuros – BM&FBOVESPA de 03 de janeiro de 2005 a 31 de maio de 2011. Já a série 

histórica dos preços no mercado à vista para este mesmo período foi obtida junto ao Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ da Universidade de São Paulo 

calculados diariamente através da média ponderada das cotações das principais regiões 

produtoras do País, em moeda nacional e convertidos em dólares dos Estados Unidos da 

América. Ambas as séries estão cotadas em dólares dos Estados Unidos da América por saca 

de 60 quilos, livre de impostos e para entrega no município de São Paulo. 

 

 

 

3.2. Tratamento dos dados 
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Inicialmente foram calculadas as estatísticas descritivas das séries históricas dos 

preços futuros e à vista. O comportamento médio dos preços, seus valores máximos, mínimos 

e desvio padrão são úteis a fim de fornecer um panorama do comportamento desses valores 

que influenciam a efetividade das operações de hedge.  

Posteriormente, foram calculadas as médias de cada série de preços por data de 

vencimento dos contratos futuros. Os contratos futuros do café na BM&FBOVESPA têm 

vencimentos todos os anos nos meses de março, maio, julho, setembro e dezembro. Assim, 

foram calculados os valores médios da base obtida em (1), o valor máximo e mínimo da base, 

bem como o risco de base calculado conforme (2), anualmente, para cada um dos meses de 

vencimento dos contratos futuros. O estudo inicial da base justifica-se, pois, de acordo com a 

literatura, nas operações de hedge há uma troca dos riscos decorrentes das variações dos 

preços de mercado pelo risco de base, conceitualmente dito como inferior ao primeiro.  

O passo seguinte foi calcular a razão ótima d e hedge conforme demonstrado em (3) e 

a efetividade do hedge conforme (6). Entretanto, para se chegar a tais valores, passou-se pela 

etapa dos cálculos dos coeficientes de correlação entre as séries históricas dos preços futuros e 

à vista, conforme demonstrado em (5) e os desvios padrões dos preços futuros e dos preços à 

vista conforme demonstrado em (4). A fim de demonstrar como a razão ótima de hedge varia 

ao longo do tempo, e consequentemente a sua efetividade, ambos os valores foram calculados 

anualmente para cada mês de vencimento dos contratos futuros, bem como por números 

específicos de dias de duração dos contratos de hedge.  

 

4. Apresentação e Análise dos Dados 

 

Os preços à vista do café apresentam fortes oscilações durante todo o período. Isso 

pode ocorrer em função de vários fatores, afetando a oferta e procura física do produto no 

mercado nacional e internacional. Por consequência, com o intuito de buscar proteção contra 

as oscilações desses preços, ocorre uma forte demanda de negociação de contratos futuros, 

provocando também grandes variações nos preços futuros. O gráfico 2 fornece um panorama 

geral do comportamento dos preços e, por consequência, da base, no período de janeiro de 

2005 a maio de 2011. 

 



Effectiveness of minimum variance hedge in the coffee futures market negotiated  
at BM&FBovespa 

Harzer, J.H.; Silva, W.V. da; Souza, A.; Del Corso, J.M. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

181

 

Gráfico 2: Comportamento dos preços diários no mercado futuro e à vista do café 

arábica de jan. 2005 a mai. 2011. 

Fonte: BM&FBOVESPA e CEPEA (2011) 
 
 

O preço médio praticado no mercado futuro em 2005 situava-se em torno de US$ 

136,00 e no mercado à vista em torno de US$ 115,00. Entretanto, nos cinco primeiros meses 

de 2011 os preços médios atingiram US$ 330,00 no futuro e US$ 307,00 à vista, o que 

significa um aumento de 142,6% e 167,0%, respectivamente, representando um período de 

fortes oscilações na base. A tabela 1 permite uma visão das estatísticas descritivas das séries 

históricas dos preços futuros e à vista. 

 

Tabela 1: Estatística descritiva dos dados  
Estatística Descritiva Preço Futuro Preço à Vista 

      Média 175,75 157,24 

Erro Padrão 8,86 9,09 

Máximo 339,01 327,99 

Mínimo 127,44 111,29 

Desvio Padrão 56,75 58,23 

Variância 3.220,56 3.390,25 

Coeficiente de Correlação 0,9934 

R2 0,9868 

Fonte: os autores, 2012. 

 

No período compreendido entre janeiro de 2005 a maio de 2011, a série de preços 

futuros do café arábica apresenta valor médio de US$ 175,75 com valor mínimo de US$ 

127,44 e máximo de US$ 339,01, indicando uma amplitude de US$ 211,57 e desvio padrão 

de US$ 56,75. Já a série dos preços à vista apresenta média de US$ 157,24 com mínimo de 
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US$ 111,29 e máximo de US$ 327,99, ou seja, uma amplitude de US$ 216,70 e desvio padrão 

de US$ 58,23.  

Como descrito na seção 2.3, a efetividade do hedge será maior quanto maior o grau de 

associação entre os preços futuros e à vista. Ainda de acordo com a tabela 1, o coeficiente de 

correlação entre os preços foi de 0,9934, indicando um elevado grau de associação na ordem 

de 99,34%. Alternativamente, através do coeficiente de correlação elevado ao quadrado (R2), 

é possível dizer que a variação de um dos preços explica a variação do outro em 98,68%. 

Em função das fortes oscilações dos preços do café observados no período, a base 

também variou muito, elevando seu risco e, consequentemente, os riscos associados às 

operações de hedge. O gráfico 3 apresenta os valores médios, máximos e mínimos, bem como 

o risco de base calculado de acordo com a equação (2). O valor geral médio da base nos 

meses de vencimento dos contratos futuros foi de US$ -18,51, com máximo de US$ 12,10 e 

mínimo de US$ -31,44 e desvio padrão de US$ 6,78.  

 

 

Gráfico 3: Valores médios, máximos, mínimos e risco de base nos meses de vencimento 
dos contratos futuros. 

Fonte: os autores, 2012. 
 

Entretanto, ao proceder com a análise da base pelas médias apuradas em cada mês de 

vencimento dos contratos futuros, observa-se que seu valor máximo atinge US$ 18,77 para 
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contratos com vencimento em dezembro de 2012 e o valor mínimo de US$ -58,96 para 

contratos com vencimento em março de 2011. No geral seus valores permanecem negativos 

em praticamente todos os meses de vencimento dos contratos futuros, mas, com alguns 

períodos de base invertida (positiva), sobretudo nos meses de vencimentos a partir de julho de 

2010. O risco de base foi menor para os contratos com vencimento em dezembro de 2006 com 

valor de 1,36 e o período com maior risco de base ocorreu para os contratos com vencimento 

em março de 2011, atingindo 15,03 (mês em que o valor da base também atingiu o mínimo: 

US$ -58,96). 

A razão ótima de hedge é compreendida como sendo um fator que possibilita 

encontrar a quantidade de contratos a serem negociados nas operações futuras a fim de 

minimizar os riscos. Nesse sentido, o quadro 1 apresenta os valores da razão ótima de hedge 

conforme a equação apresentada em (3), bem como sua efetividade calculada conforme (6) 

para todos os meses de vencimentos dos contratos futuros da amostra coletada, sendo o 

primeiro março de 2005 e o último dezembro de 2012. 

Quadro 1: Razão ótima e efetividade de hedge calculado nos meses de vencimento dos 
contratos futuros. 

Valores 1 Razão Ótima de Hedge Efetividade do Hedge  

Valor Máximo 1,2720 para vencimento em 22/03/2007 0,8206 

Valor Mínimo 0,4355 para vencimento em 22/07/2010 0,5504 

Valor Médio 0,8287   

Desvio Padrão 0,1871     

Valores 2 Efetividade do Hedge Razão Ótima de 
Hedge 

Valor Máximo 0,9848 para vencimento em 20/09/2012 1,1604 

Valor Mínimo 0,3400 para vencimento em 18/12/2012 1,1085 

Valor Médio 0,7982     

Desvio Padrão 0,1617     

Valores 3 
Efetividade do Hedge (excluídos vencimentos 

em 2012) 
Razão Ótima de 

Hedge 

Valor Máximo 0,9795 para vencimento em 21/07/2011 0,9185 

Valor Mínimo 0,4230 para vencimento em 19/12/2006 0,7749 

Valor Médio 0,8000     

Desvio Padrão 0,1472     

Fonte: os autores, 2011. 
 



Effectiveness of minimum variance hedge in the coffee futures market negotiated  
at BM&FBovespa 

Harzer, J.H.; Silva, W.V. da; Souza, A.; Del Corso, J.M. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

184

De acordo com a primeira parte quadro 1 (valores 1), verifica-se que a razão ótima de 

hedge obteve média de 0,8287 com máxima de 1,2720 para os contratos com vencimento em 

março de 2007 e mínimo de 0,4355 para os contratos com vencimento em julho de 2010. 

Diante dos valores apresentados, um produtor que estivesse procurando minimizar os riscos 

contra as oscilações dos preços no mercado deveria negociar apenas uma parte da sua 

produção e não toda ela, que seria calculada conforme a equação apresentada em (8), onde o h 

a ser utilizado seriam os valores da razão ótima de hedge, apresentado no quadro 1, 

dependendo da época de vencimento dos contratos. Em síntese, a razão ótima de hedge 

representa um percentual da quantidade de contratos futuros que devem ser negociados com 

operações futuras de hedge. Assim, ele estaria maximizando a eficiência da proteção obtida 

no uso de contratos futuros, garantindo que no momento em que fechar a posição, o resultado 

do hedge se situaria entre as cotações à vista e futuro do momento em que a posição foi 

aberta. 

A razão ótima de hedge é um fator que minimiza a variância e seu resultado é utilizado 

para encontrar a quantidade de contratos futuros que devem ser negociados. Porém, para saber 

a eficiência da proteção obtida é preciso recorrer à efetividade do hedge, calculado de acordo 

com a equação demonstrada em (6), que também equivale ao coeficiente R2 da regressão por 

mínimos quadrados ordinários. Assim, a primeira parte do quadro 1 apresenta a efetividade de 

82,06% de proteção para os contratos com vencimento em março de 2007 (onde encontrou-se 

o valor máximo da razão ótima de hedge) e de 55,04% para os com vencimento em julho de 

2010 (período onde foi encontrado o valor mínimo da razão ótima de hedge). 

Ainda de acordo com os valores apresentados no quadro 1, é possível verificar que o 

maior valor para a razão ótima de hedge não coincide necessariamente com o maior valor da 

efetividade e vice-versa. Dessa forma, a parte 2 do quadro 1 (valores 2) apresentam-se os 

valores médios, máximo e mínimo da efetividade do hedge para todos os meses de 

vencimento dos contratos futuros. A maior efetividade foi encontrada para os contratos com 

vencimento em setembro de 2012, com 98,48% e a menor foi encontrada para os contratos 

com vencimento em dezembro de 2012, com 34,00%. A efetividade média geral foi de 

79,82%. 

Porém, no período utilizado da amostra foram negociados apenas 1.395 contratos 

futuros com vencimento em 2012, número muito baixo se comparado com os vencimentos até 

dezembro de 2011. Assim, para não provocar distorções nos números apresentados, a terceira 

parte do quadro 1 (valores 3) apresentam os mesmos valores após excluir da amostra os 



Effectiveness of minimum variance hedge in the coffee futures market negotiated  
at BM&FBovespa 

Harzer, J.H.; Silva, W.V. da; Souza, A.; Del Corso, J.M. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

185

contratos com vencimento a partir de março de 2012. Dessa forma, foi encontrada eficiência 

máxima para os contratos com vencimento em julho de 2011, com 97,95% de proteção e o 

mínimo foi de 42,30% para contratos com vencimento em dezembro de 2006. Nota-se que 

dezembro de 2006 foi o período em que apresentou o menor risco de base. Já a média geral 

excluído os contratos futuros com vencimento em 2012 foi de 80,00%. 

Todavia, nem sempre o período para se buscar proteção com estratégias de hedge 

coincide com os vencimentos padronizados dos contratos futuros. De acordo com Hull 

(2005), para se calcular a razão ótima de hedge, deve-se escolher um determinado número de 

intervalo de tempo igual ao que será realizado na operação de hedge. Procedendo-se dessa 

maneira, há um prejuízo na quantidade de observações, porém, os resultados tendem a ser 

mais condizentes com os períodos de duração do hedge. A tabela 2 apresenta os resultados 

obtidos para a razão ótima de hedge e sua efetividade a partir de algumas simulações para 

contratos com vencimento de 30 a 360 dias. 

Tabela 2: Razão ótima e efetividade do hedge por número de dias de vencimento dos 
contratos futuros. 

Número de Dias 
de Vencimento 

do Hedge 

Número de 
Observações 

Correlação 
(PF x PV) 

Desvio 
Padrão 
Preço 

Futuro 

Desvio 
Padrão 
Preço à 
Vista 

Razão 
Ótima de 
Hedge (h) 

Efetividade 
do Hedge 

(R2) 

360 17 0,9890 52,87 51,93 0,9714 0,9781 

330 16 0,9785 38,83 38,26 0,9639 0,9574 

300 15 0,9952 55,83 52,10 0,9287 0,9904 

270 25 0,9909 50,41 47,82 0,9398 0,9818 

240 15 0,9778 25,01 23,42 0,9156 0,9562 

210 19 0,9887 55,38 50,46 0,9008 0,9776 

180 28 0,9879 51,65 47,46 0,9078 0,9759 

150 21 0,9864 53,84 46,92 0,8596 0,9729 

120 19 0,9878 52,04 46,41 0,8809 0,9757 

90 25 0,9929 53,44 45,79 0,8506 0,9858 

60 18 0,9964 54,42 48,44 0,8869 0,9928 

45 17 0,9930 64,69 58,46 0,8973 0,9860 

30 20 0,9941 51,14 43,93 0,8541 0,9883 
Fonte: os autores, 2011. 

 

De acordo com as simulações realizadas por prazos de vencimento do hedge, observa-

se que a maior efetividade foi encontrada para as operações de 60 dias, com 99,28%. Já a 

menor efetividade encontrada foi de 95,62% para as operações com vencimento em 240 dias, 



Effectiveness of minimum variance hedge in the coffee futures market negotiated  
at BM&FBovespa 

Harzer, J.H.; Silva, W.V. da; Souza, A.; Del Corso, J.M. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

186

mas, ainda assim podendo ser considerada uma efetividade muito alta quando comparado com 

aquela encontrada para os contratos com vencimento em dezembro de 2006 (42,30%). De 

qualquer forma, vale ressaltar que outros períodos de tempo de duração do hedge podem ser 

calculados a depender da realidade de cada caso. 

No caso específico do café, independentemente do mês de vencimento ou do período 

de duração do hedge, percebe-se que os coeficientes da razão ótima e da efetividade do hedge 

oscilam muito, o que na prática afetaria a quantidades de contratos futuros a serem 

negociados, podendo comprometer os resultados obtidos. Para evitar que isso ocorra, é 

importante que os valores sejam sempre recalculados e, dependendo da alteração observada 

no coeficiente da razão ótima de hedge, sejam procedidos ajustes nas quantidades de contratos 

futuros negociados. Para isso, Hull (2005) e Mendonça (2011) recomendam a adoção de 

“gatilhos” que determinariam o momento de se fazer ajustes nas quantidades de contratos 

negociados ou, em casos extremos, encerramento de posição. 

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo do presente trabalho foi estimar a razão ótima de hedge e sua efetividade e 

demonstrar as alterações desses valores em cada período de vencimento dos contratos futuros, 

assim como demonstrar as variações nesses coeficientes dependendo do período de duração 

do hedge. Os dados coletados foram os preços do café arábica no mercado futuro apurados 

nas cotações dos pregões da BM&FBOVESPA e os preços à vista calculados pelo 

CEPEA/ESALQ entre janeiro de 2005 a maio de 2011. 

O referencial teórico discute alguns aspectos gerais da gestão de riscos e do 

gerenciamento dos riscos financeiros na agricultura com operações de hedge, com ênfase no 

conceito de hedge de variância mínima como uma estratégia capaz de reduzir os riscos das 

oscilações dos preços de mercado com operações futuras. Nesta seção também foi discutida a 

importância de se estudar o comportamento da base como forma de melhorar os resultados 

obtidos nas operações futuras com derivativos agropecuários. 

Na apresentação dos dados foi possível observar que os preços do café são marcados 

durante todo o período analisado com fortes oscilações. Do ano 2005 aos cinco primeiros 

meses de 2011 os preços futuros subiram em torno de 142% enquanto os preços à vista 

aumentaram 167%. Isso por si justifica a necessidade por parte dos produtores rurais, bem 
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como das indústrias que tem o café como principal produto, buscar estratégias de proteção 

contra as constantes oscilações nos seus preços. 

Para obter uma maior efetividade da proteção oferecida com as operações de hedge, é 

fundamental que os preços futuros e à vista apresentem um elevado coeficiente de correlação. 

Assim, com a estatística descritiva apresentada na Tabela 1 foi possível auferir que esse 

coeficiente foi de 0,9934 para todo período analisado, o que representa um elevado grau de 

associação entre eles. Com isso, também foi possível apurar o R2 de 0,9868, ou seja, que a 

variação de um preço explica em 98,68% a variação do outro. 

Embora a apresentação de um elevado grau de associação entre os preços é condição 

essencial para uma boa efetividade de hedge, isso por si só não é suficiente. É importante que 

se conheça o risco de base, que pode ser apurado pelo desvio padrão do valor da base. Dessa 

forma, o risco de base foi menor para os contratos com vencimento em dezembro de 2006 

quando seu valor atingiu o ponto mínimo de 1,36. Por outro lado, o maior risco de base foi 

calculado para os contratos futuros com vencimento em março de 2011, quando atingiu o 

valor de 15,03. 

Após proceder com os cálculos dos coeficientes da razão ótima de hedge e de sua 

efetividade para todos os meses de vencimento dos contratos futuros, foram apurados valores 

máximos de 1,2720 para os contratos com vencimento em março de 2007 com uma 

efetividade de 82,06% de proteção e mínimo de 0,4355 para os contratos com vencimento em 

julho de 2010 com efetividade de 55,04%. 

A razão ótima de hedge média para todos os meses de vencimento dos contratos 

futuros foi de 0,8287. Essa razão ótima de hedge representa um percentual de quantidade de 

contratos futuros que devem ser negociados com operações futuras a fim de se minimizar os 

riscos contra as oscilações dos preços de mercado. Assim, um produtor que pretende se 

proteger, não deverá negociar toda sua produção em contratos futuros, mas, apenas uma parte 

dela, maximizando a eficiência da operação de hedge. 

Os valores do coeficiente de efetividade do hedge apresentaram valores máximos e 

mínimos para os contratos com vencimento em 2012. Contudo, como o período da amostra 

apresenta uma quantidade pequena de contratos futuros com vencimento neste ano, os valores 

foram novamente calculados excluindo-se os contratos com vencimentos em 2012. Dessa 

forma, o período que ofereceu uma efetividade maior foi para os contratos com vencimento 

em julho de 2011, com 97,95%, ao passo que a menor eficiência foi apurada para os contratos 

com vencimento em dezembro de 2006. 
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Quando esses mesmos cálculos foram efetuados para períodos específicos de prazos 

de duração dos contratos futuros os resultados apresentaram-se melhores. Observou-se uma 

eficiência maior para aqueles contratos com duração de 60 dias, com 99,28% de efetividade. 

Já os contratos com duração de 240 dias apresentaram a menor efetividade, com 95,62%. 

Para finalizar, como sugestão para próximos trabalhos, poderia ser testada a 

efetividade do hedge de variância mínima aplicando-se testes de estacionariedade das séries 

temporais e verificar se a presença de raiz unitária altera significativamente os resultados 

obtidos, comparativamente com o modelo tradicional aplicado neste estudo.  
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