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Abstract 

 

The study applies the futures markets trade, for the market demands of the production activity 

of the feedlot beef cattle. Presenting the aim of identifying placement strategies in futures 

contracts, that articulate a better relationship between risk and returns for the purchase of 

inputs and sale of cattle in the production of feedlot beef cattle. Were analyzed positioning in 
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future contracts, established on account of payments typical to this production system, applied 

to a hypothetical model. We performed an historical analysis of the hedge operations, by 

means of simulating costs and revenues, with contracts for input purchases: unfinished cattle 

(BGI), corn (CCM) and soybeans (SOJ), and for production sale, contracts of live cattle 

(BGI). With the individual evaluation of positionings tested on future markets, have been 

identified two strategies that constitute the best relationship between risk and 

returns.Yielding, respectively, 3.97% and 3.58% more than the average obtained with the spot 

market, and a lower variability of profit margins over the years. It was concluded that the 

strategic positions defined in futures contracts allow higher gains than on the spot market, in 

risk reduced conditions.  

 

Keywords: Feedlot cattle. Hedge. Future markets. 

 

1. Introdução 

 

Em seu desenvolvimento, a cadeia de produção de alimentos historicamente esteve 

exposta a fatores que definiram uma estrutura e uma dinâmica, na qual, os produtores de 

commodities agropecuárias ficam posicionados em um ambiente de negociação próximo ao da 

concorrência perfeita. E, neste ambiente, um dos principais desafios tem estado relacionado à 

precificação dos produtos.  

Ao longo do ano agrícola, os preços das commodities agropecuárias apresentam 

comportamentos oscilantes diante da sazonalidade da oferta. E, considerando o processo pelo 

qual os preços são formados, os produtores suportaram relação negativa entre o custo de 

produção e preço de venda (situação de prejuízo), em função da época em que realizam suas 

transações comerciais. Isso refletiu no comportamento produtivo e competitivo das 

organizações rurais nas últimas décadas. Os riscos associados à flutuação dos preços 

estiveram presentes e influenciaram a forma como se deu o aprimoramento de suas 

capacidades. Exigiu-se, dos agentes envolvidos, o entendimento dos processos que levam à 

formação dos preços, bem como, o conhecimento sobre os instrumentos financeiros 

disponíveis para auxiliá-los na gestão. E isso foi sendo incorporado em novas técnicas e 

estratégias desenvolvidas para produção, gerenciamento e comercialização.  

A atividade pecuária de produção de bovinos de corte, em particular, se expõe às 

variações de preços tanto na compra de matéria prima, que têm origem agrícola, quanto na 

venda do produto final, o boi gordo. Assim configura-se como uma atividade produtiva de 

gerenciamento complexo e arriscado. Releva-se, diante da importância de boas aquisições e 
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boas vendas, que estratégias diversas, isoladas ou conjuntas, podem ser usadas pelos 

pecuaristas, colocando em apoio mútuo a produção e a comercialização.  

Viu-se, por exemplo, que a intensificação técnica do sistema de produção contribui 

significativamente para a gestão de risco de preços. Mais especificamente, o sistema de 

confinamento - visto como a intensificação técnica - se evidenciou estratégico, 

principalmente, em períodos de seca. O método possibilitou aos produtores realizar a engorda 

do gado na entressafra, viabilizando a oferta de animais para venda nos períodos do ano em 

que os preços, historicamente, são mais elevados.  

O uso dos mercados futuros na comercialização de produtos relacionados à produção de 

bovinos de corte, também se evidenciou estratégico. Através da mecânica operacional dos 

contratos futuros, produtores e consumidores de commodities agropecuárias concordam em 

fixar preços para negócios que deverão ser liquidados em datas futuras, configurando uma 

operação denominada hedge. Com isso, esses agentes, inclusive os produtores, conseguem 

reduzir significativamente o nível de exposição ao risco causado pelas oscilações do preço no 

mercado à vista, ao longo do ano. Destaca-se a possibilidade de sistemas de produção de 

bovinos de corte em confinamento integrar as operações de hedge, através de 

contratos futuros, para a gestão de riscos de preços das commodities transacionadas. 

Vislumbrou-se a possibilidade de fixar os custos de insumos como: milho, soja e boi magro; 

por meio do hedge de compra. Também de fixar a receita da venda da produção, com hedge 

de venda para o boi gordo. E ainda que, considerando os diferentes vencimentos disponíveis 

para contratos futuros dessas commodities, é possível avaliar projeções de fluxo de caixa, em 

consideração às diferentes momentos de posicionamento e diferentes vencimentos dos 

contratos, antes mesmo da decisão de iniciar um ciclo produtivo.  

Questionou-se, portanto, de que forma os mercados futuros poderiam ser aplicados para 

atender demandas específicas desse sistema de produção? E, nesse sentido, esse estudo foi 

motivado pela escassez de trabalhos na literatura acadêmica que avaliassem e propusessem, 

simultaneamente, técnicas e estratégicas aplicáveis no contexto dos produtores brasileiros, 

orientando-os assim na utilização dos mercados futuros.  

Diante do exposto, esse estudo teve o objetivo geral de evidenciar a possibilidade de uso 

do hedge em mercados futuros, por produtores de bovinos de corte em confinamento, na 

comercialização das principais commodities transacionadas.  

Especificamente pretende-se: (1) identificar momentos historicamente favoráveis, ou 

não, à realização do hedge; (2) comparar os diferentes cenários econômicos e financeiros, 
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verificando os retornos econômicos da atividade com, e sem, o uso do hedge em futuros; (3) 

analisar a dinâmica proposta para posicionamentos em contratos de boi gordo, milho e soja, 

identificando períodos favoráveis ao hedge em cada contrato; e (4) julgar possíveis padrões de 

comportamento dos preços para avaliar as estratégias de comercialização com contratos 

futuros. 

2. Fundamentação Teórica 

 

A flutuação de preços das commodities transacionadas em um sistema de produção de 

bovinos de corte em confinamento exerce forte pressão sobre a gestão técnica deste sistema, 

com significativo potencial dos impactos sobre os resultados financeiros. Noussinov e 

Leuthold (1998), através dos confinadores norte-americanos, demonstraram que grande parte 

da variabilidade do lucro nestes sistemas produtivos, pode ser explicada por flutuações dos 

preços de mercado. E é relevante que, na produção de bovinos em confinamento, algumas das 

principais matérias primas, e também os produtos finais, são commodities e estão sujeitas aos 

mecanismos de livre formação dos preços. 

No Brasil, diversos estudos evidenciaram que a viabilidade econômica do 

confinamento, comumente, esteve associada a cotações de preços elevadas para a arroba do 

boi gordo (ALMEIDA, 2010; CORRÊA et al., 2000; FERREIRA; FERREIRA; EZEQUIEL, 

2004; MOREIRA, 2010; WEDEKIN; BUENO; AMARAL, 1994). No entanto, conforme 

Prado et al. (2000) destacaram a partir de revisões,  é pertinente observar que entre as 

variáveis de custo, 30 a 40% corresponderam à alimentação, considerando o milho como a 

fonte de energia e a fonte protéica, invariavelmente, constituía-se a partir da soja. Isso cria um 

cenário no qual a rentabilidade do sistema - entre o lucro e o prejuízo - parece estar exposta a 

certo grau de aleatoriedade, dependendo de combinações favoráveis entre os preços baixos 

para a aquisição de insumos e preços elevados para a venda da produção, para assegurar o 

retorno sobre o investimento. 

No entanto, Vaz, Vaz e Roso (2000) destacaram a relação existente entre a realização 

de vendas em épocas planejadas e a rentabilidade do sistema, evidenciando a importância de 

ter a produção alinhada com as estratégias de comercialização. Os confinamentos de bovinos 

de corte, vistos como sistemas de produção intensiva apresentam vantagens técnicas muito 

relevantes, as quais também impactam diretamente sobre os custos e sobre a rentabilidade da 

engorda de animais. A partir da revisão dos trabalhos de Almeida (2010), Corrêa et al. (2000) 

e Velloso (1984 citado por WEDEKIN; BUENO; AMARAL, 1994); é possível indicar 
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algumas das mais relevantes vantagens técnicas obtidas: o alívio da pressão de pastejo; abates 

programados; liberação de áreas de pastagens para utilização por outras categorias; a redução 

na idade de abate e consequente aumento na taxa de desfrute do rebanho; a viabilização da 

atividade pecuária em pequenas propriedades, próximas a centros consumidores; a elevada 

produção de adubo orgânico para venda; o rápido giro do capital investido; a possibilidade de 

produção de carne de melhor qualidade e maior valor agregado; maior rendimento de carcaça; 

a redução da ociosidade dos frigoríficos e das propriedades na entressafra e; a obtenção de 

preços melhores pelas vendas realizadas no período da entressafra.  

E, mesmo com tantas vantagens técnicas, o que os estudos como os de Moreira (2010), 

Corrêa et al., (2000), Almeida et al., (2010) e Lopes et al., (2011) evidenciam é que a noção 

de se conduzir a engorda dos animais em confinamento é muito mais orientada por uma razão 

do tipo: alcançar ganhos de peso elevados em curtos intervalos de tempo; a fim de que o 

animal seja terminado na entressafra; permitindo ao produtor obter preços elevados para a 

venda da produção; na expectativa de amortizar os custos adicionais gerados pelo próprio 

confinamento. Entende-se que, se por um lado, o produtor espera obter preços elevados pela 

venda da produção na entressafra, por outro, ele tem um significativo incremento de custos 

causados pela intensificação do sistema.  

Noussinov e Leuthold (1998) descreveram como se deu busca por proteção contra a 

volatilidade dos preços e a, consequente evolução dos estudos em estratégias de hedge, na 

pecuária de corte norte americana. Destaca-se aqui que o hedge em mercados futuros é uma 

operação comercial com contratos, que permite a fixação do preço de uma commodity no ato 

de sua realização sendo, a liquidação financeira e a entrega, previstas para ocorrer em uma 

data futura, ao preço que foi pré-acordado entre o comprador e o vendedor. Para ser efetivo, 

deve-se considerar que os agentes que participam da operação, os hedgers, prevejam que terão 

que assumir uma posição vendedora (de possuidor da commodity) ou compradora (de 

demanda pela commodity), em períodos próximos à data do vencimento do contrato 

(MYERS; THOMPSON, 1989). Em seus primórdios, as noções para a aplicação do hedge em 

mercados futuros, por produtores de bovinos de corte em confinamento, eram limitadas. 

Noussinov e Leuthold (1998) relataram que produtores faziam o uso da estratégia ingênua, 

realizando as operações na proporção de um para um, ou seja, hedgeando todo o volume da 

produção prevista. No entanto, por meio da revisão de uma série de estudos, eles também 

verificaram que o uso do hedge pôde proporcionar lucros maiores do que aqueles que teriam 

sido obtidos com a comercialização no mercado à vista. E ainda que, em geral, o uso resultou 
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em menor variabilidade das margens de lucro ao longo dos anos (NOUSSINOV; 

LEUTHOLD 1998). 

As noções para a utilização dessas ferramentas foram se aprimorando e também se 

tornando mais complexas. Uma contribuição importante foi dada por Heifner (1972), 

que destacou que a cobertura ingênua não resultou, efetivamente, no melhor nível de 

segurança. Seus estudos verificaram que haveria quantidades para posições em futuros em um 

portfólio que, por sua vez, minimizam a variância dos retornos (HEIFNER, 1972). Shafer, 

Griffin e Johnston (1978) também contribuíram para ampliar as perspectivas na aplicação de 

contratos futuros em sistemas de confinamento. Eles, primeiramente, avaliaram a utilização 

do hedge para a fixação simultânea dos preços da compra de insumos e de venda do boi 

terminado (estratégia de hedge simultâneo), procedendo a uma análise comparativa, em que 

consideraram posicionamentos assumidos estrategicamente, com diferentes graus de 

risco.  Seus resultados deram forte apoio ao uso de mercado futuros para fixação dos preços 

das commodities transacionadas na pecuária de corte, independe do grau de risco e da 

estratégia adotada. Outros aspectos das suas análises evidenciaram, também, que o uso dos 

mercados futuros não fixava efetivamente os preços, ou o lucro, sendo a eficiência das 

operações de hedge limitada pela existência da base (SHAFER; GRIFFIN; JOHNSTON, 

1978). Os impactos percebidos pela existência do risco base fizeram dele objeto de 

investigação de uma vastidão de estudos no campo dos mercados derivativos nas décadas 

seguintes, passando a um conceito que também permeia hoje as noções de aplicação efetiva 

dos contratos futuros na atividade pecuária. A base, conforme definiu Leuthold (1979), é a 

diferença entre os preços futuros e à vista de uma commodity, em um momento específico e 

em uma determinada localidade.  

Harri et al. (2009), também, relevaram a importância da base através de estudo da 

variação do preço da arroba em diferentes praças de comercialização dos Estados Unidos. 

Seus estudos apontaram uma maior relação da base com os mercados à jusante da atividade de 

confinamento e apontam os potenciais benefícios de uso do hedge. O que é reforçado pelos 

resultados de Urso (2007), que demonstraram que a estrutura oligopsônica na cadeia 

agroindustrial da carne brasileira confere poder de mercado aos frigoríficos na aquisição de 

bois. E que essa, e outras, desigualdades nas relações comerciais entre pecuaristas, frigoríficos 

e supermercados potencializam ainda mais os riscos de preço. 

Moreira (2010), Corrêa et al., (2000), Almeida et al., (2010) e Lopes et al., (2011) 

obtiveram resultados econômicos em seus estudos, nos quais, consideraram as operações 
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comerciais do confinamento realizadas no mercado à vista. Com isso, desenharam cenários 

pessimistas para pecuaristas em geral, principalmente no que tange à viabilidade econômica 

dos sistemas de confinamento. No entanto, dos seus estudos poderiam ser extraídos aspectos 

que evidenciariam a pertinência da aplicação do hedge. Por exemplo: Moreira (2010) se 

deparou com um custo de aquisição do boi magro que representou 77% dos Custos 

Operacionais Efetivos; Corrêa et al. (2000)  destacou a forte sensibilidade dos resultados 

econômicos à variação dos preços da arroba e do milho; Almeida et al. (2010) verificou a 

inviabilidade de implantação do sistema confinamento em uma maioria de propriedades 

estudadas e; Lopes et al. (2011) obteve indicadores econômicos negativos decorrentes de 

custos operacionais efetivos maiores que os preços de venda da arroba no mercado à vista.  

Percebe-se que a possibilidade de utilização das operações de hedge em contratos 

futuros, raramente é considerada entre as alternativas de comercialização. E isso, não só, 

quando se fala de pequenos e médios pecuaristas, mas também de pesquisadores. A 

prevalência das pesquisas que abordam contratos futuros tem de caráter econométrico, tratam 

mercadorias isoladamente, verificando relações entre os preços à vista e futuro, limitando-se a 

estudar determinadas regionalidades e fazendo análises da efetividade e da razão ótima de 

hedge (CHIODI, 2005; GONÇALVES, 2007; RODRIGUES; ALEXANDRE, 2010) e/ou 

analisando os comportamentos das bases (ALVES; SERRA, 2008; OLIVEIRA NETO; 

MACHADO; FIGUEIREDO, 2009). De acordo com Baptista e Aguiar, (2006) foram poucos 

os estudos que geraram informações realmente úteis ao produtor para que possam aplicar os 

contratos futuros nas suas realidades. Que os orientassem, por exemplo, em termos da escolha 

dos contratos futuros ou dos momentos de entrada e saída nesse mercado. Ou ainda, que 

expusessem suas potencialidades para estratégias, como o hedge simultâneo (SHAFER; 

GRIFFIN; JOHNSTON, 1978), no qual se procede a fixação dos preços da compra de 

insumos e da venda da produção, em um mesmo momento. 

Na prática, diversas estratégias, isoladas ou conjuntas, podem ser consideradas pelos 

pecuaristas na produção ou na comercialização. No entanto, o processo de aquisição de 

insumos e venda da produção na agropecuária, é feito, basicamente, com o produto físico no 

mercado, mediante pagamento à vista (PEREIRA; SIMÃO, 2010). É notória a escassez de 

estudos brasileiros que analisaram estratégias de hedge voltadas às necessidades específicas 

de confinadores. Até o momento em que essa pesquisa era desenvolvida, não foram 

identificados estudos associando as palavras-chave: hedge e confinamento. A revisão da 

literatura sobre o tema também gera evidências do afastamento entre o campo da produção e o 
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campo da comercialização nas pesquisas. Evidencia-se, portanto, necessidade de se gerar 

maiores subsídios para o uso dessas ferramentas na gestão de riscos de preço, por esses 

hedgers potenciais.  

 

3. Metodologia 

 

O estudo se define como uma pesquisa aplicada a sistemas de confinamento de bovinos 

de corte e se desenvolve a partir de uma abordagem quantitativa, de caráter exploratório 

(MALHOTRA, 2001). Para seu desenvolvimento, foram realizadas simulações (PEGDEN; 

SHANNON; SADOWSKI, 1995) de operações de hedge (HULL, 2011), sobre os custos e 

receitas operacionais de um sistema hipotético de confinamento de bovinos de corte. As 

seguintes variáveis independentes foram analisadas: (1) custo de aquisição do boi magro, (2) 

custo do milho, (3) custo da soja e (4) preço de venda da arroba do boi gordo. Posteriormente, 

procederam-se comparações analíticas entre resultados econômicos (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2006) e financeiros (WESTON; BRIGHAM 2000) obtidos. 

A partir da combinação, um a um, entre sete momentos de posicionamento em quatro 

contratos futuros, foram geradas 2401 simulações por ano, conforme será demonstrado 

adiante. Ao todo, foram obtidas 10205 simulações, quando se considera o período de cinco 

anos analisados. Para as análises conclusivas foram averiguadas quais as épocas de 

posicionamento que, historicamente, favoreceram menores riscos e maiores retornos, em cada 

contrato.  

 

3.1. Parâmetros técnicos 

 

O ciclo de produção analisado foi estabelecido do início de setembro ao fim de 

novembro de cada ano analisado. O sistema foi dimensionado a partir dos índices técnicos 

apresentados na Tabela 1; sendo definidos em consideração a outros estudos que tratam de 

custos de produção em sistemas de confinamento (ALMEIDA, 2010; CORRÊA et al., 2000; 

LOPES; CARVALHO, 2002; VELLOSO, 1984 citado por WEDEKIN; BUENO; AMARAL, 

1994). 
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Tabela 1: Índices técnicos para o sistema de produção modelo usado nas simulações. 

 ÍNDICES TÉCNICOS     

Animais confinados 1000 cabeças da raça Nelore 

Dias em confinamento 91 dias 

Peso inicial 11 @ 

Peso Final 15 @ 

Esterco / animal/ dia 3,5 kg/ms 

Ganho de peso diário 1,32 kg/anim./dia 

Fonte:  Elaborado pelo autor com base em Almeida (2010), Corrêa et al. (2000) e Velloso (1984 citado por 

WEDEKIN; BUENO; AMARAL, 1994). 

 

Os índices apresentados na Tabela 1 são determinantes da participação quantitativa das 

variáveis (1), (2), (3) e (4) no modelo. A seguir, registram-se, de acordo com o National 

Research Council - NRC (2001), as exigências nutricionais dos animais visando à raça e ao 

ganho de peso preconizado (TEIXEIRA, 1998). Tendo sido verificada a necessidade de uma 

dieta com 71% de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) e 12% de Proteína Bruta (PB). Os 

ingredientes de interesse do estudo (milho e soja) foram fixados para formulação da dieta e os 

demais se definiram por ajuste, através de tentativa e erro, com uso do software RLM 3,2. 

Dessa forma, a dieta foi definida com a composição apresentada na Tabela 2, em base 

quilo/animal/dia. 

 

Tabela 2: Dieta para ganho de peso de 1,30 quilos ao dia 

DIETA     

Silagem de milho 16,8 kg/animal/dia  

Milho triturado 3,70 kg/animal/dia  

Soja grão 0,5 kg/animal/dia  

Ureia pecuária 0,09 kg/animal/dia  

Calcário calcítico 0,06 kg/animal/dia  

Cloreto de sódio 0,03 kg/animal/dia  

Fosfato bicálcico 0,02 kg/animal/dia  

Supl. micromineral 0,004 kg/animal/dia  

Fonte: Elaborado com software RLM 3,2 

Obs. Para animais da raça nelore, confinados por 91 dias, com 71% de NDT e 12% de PB, conforme as 

exigências do NRC (2001). 

 

Nas simulações, os preços para as variáveis (1), (2), (3) e (4), assumem os valores da 

cotação no momento em que se considera a efetivação do posicionamento. Os demais itens 

dos custos têm valores constantes para todas as simulações realizadas dentro de um mesmo 

ano. A Tabela 3 apresenta os itens de custos definidos para o modelo, juntamente com as 

referências de valor usadas para os preços de cada item nos diferentes anos. 
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Tabela 3: Itens na composição dos custos operacionais efetivos usados nos cálculos 

dos resultados econômicos do confinamento simulado e referências para os 

valores 

ITEM DE CUSTO REFERÊNCIA DE VALOR 

Aquisição de animais BM&F 

Alimentação 

Silagem de milho 

Milho Grão 

Ureia 

Calcário 

Cloreto de sódio 

Fosfato bicálcico 

Suplementação mineral  

 

ANUALPEC 

BM&F 

ANUALPEC 

Indústria (região de Lavras) 

Casas agropecuárias 

Indústria 

Casas agropecuárias 

Mão de obra 

Gerente 

Tratorista 1 

Tratorista 2 

Capataz 

Diarista 1 

Diarista 2 

Encargos  

Inst. Economia Agrícola - IEA 

Sanidade 0,5% co COE (MOREIRA, 2010) 

Impostos 0,07% do COE (MOREIRA, 2010) 

Corretagem e emolumentos 

(somente simulações c/ futuros) 
Corretoras  

Despesas 1,76% do COE (MOREIRA, 2010) 

Fonte:  Elaborado pelo autor considerando Almeida (2010), Corrêa et al. (2000) e Velloso (1984 citado por 

WEDEKIN; BUENO; AMARAL, 1994). 

 

A partir da formulação da dieta indicada na Tabela 2, foi determinada a necessidade de 

5612 sacas de milho (aproximadamente 336,7 toneladas) e 759 sacas de soja 

(aproximadamente 45,5 toneladas), por ciclo. 

Foi preconizado o confinamento de mil animais por ciclo de produção, definindo dessa 

forma, as quantidades de bois magros e de bois gordos na simulação de custos e receitas.  

Estabelecido o peso de 11 arrobas para entrada dos animais no confinamento, tem-se 11 

mil “arrobas de boi magro” em cada ciclo de produção. Releva-se que, diante da inexistência 

de contratos futuros de boi magro, a variável (1), aquisição do boi magro, foi analisada 

através de contratos futuros, e também dos preços, do boi gordo, sendo configuradas 

operações de cross hedging (SILVEIRA; FERREIRA FILHO, 2003).  

Foi também preconizando o ganho de quatro arrobas por animal durante o confinamento 

e, para o cálculo das receitas, aplicou-se o modelo linear que multiplica as arrobas produzidas 

pelo preço de venda (REIS, 2002). Dessa forma, trabalhou-se com a quantidade total de 

arrobas vendidas de 15 mil. Ainda, sobre os custos das simulações com futuros, foram 
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considerados os custos operacionais das operações (corretagem e emolumentos). E sobre as 

receitas, tanto nas simulações à vista quanto em futuros, foi adicionado, com base em Moreira 

(2010), 1,2% do valor da venda de animais, referente à venda do esterco.  

 

3.2. Dinâmica operacional 

 

O período analisado foi definido por amostragem não probabilística, compreendendo os 

anos entre 2008 e 2012, caracterizados como um cenário de crise internacional, avaliado 

como favorável ao uso do hedge e aos interesses desse estudo, no qual a alta volatilidade dos 

preços foi identificada (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA 

APLICADA - CEPEA, 2012). A dinâmica operacional para o sistema é ilustrada na Figura 1:  

 

 

 

Figura 1: Dinâmica proposta para o sistema de produção em consideração as épocas de 

comercialização no mercado à vista e posições e vencimentos para os contratos 

futuros 
Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Obs: GPD = Ganho de Peso Diário; NDT = Nutrientes Digestíveis Totais; PB = Proteína Bruta.  
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Entende-se pela Figura 1, que as posições de hedge teriam sido assumidas dentro de 

uma janela de três meses e meio, de dezembro (do ano anterior a cada ciclo produtivo 

analisado), aos meados de março (do ano referente ao ciclo produtivo em análise). Para fins 

analíticos, esse intervalo foi denominado "período de posicionamento" e estabelecido entre o 

fim de um ciclo produtivo e a necessidade da primeira aquisição de insumo para o ciclo 

seguinte, configurando um período de tomada de decisão. 

As análises são feitas com base quinzenal, sendo as simulações realizadas com os 

preços médios quinzenais cotados para as commodities analisadas. Assim verificou-se a 

ocorrência de sete quinzenas dentro da janela de posicionamento, que foram denominadas: 1D 

(1ª quinzena de dezembro), 2D (2ª quinzena de dezembro), 1J (1ª quinzena de janeiro), 2J (2ª 

quinzena de janeiro), 1F (1ª quinzena de fevereiro), 2F (2ª quinzena de fevereiro) e 1M (1ª 

quinzena de março); conforme se verifica na Figura 1. 

Para cálculo dos preços médios quinzenais, foram utilizadas as médias das cotações de 

ajuste em dias em que houve negociação dentro de cada quinzena, tendo sido, os dados, 

obtidos junto a Bolsa de Mercadorias e Futuros - BOVESPA (2013). 

Verifica-se também na Figura 1, um “período de produção”, o qual se refere ao período 

de confinamento dos animais, constituído de 91 dias. Esse período foi estabelecido do início 

de setembro ao fim de novembro, priorizando a intenção de vender o boi gordo em novembro, 

vista a ocorrência de preços históricos mais elevados, e favoráveis para venda nesse mês 

(CEPEA, 2013). 

A compra do milho e da soja foi estabelecida no mês de março, mês de safra, em que os 

níveis dos preços são historicamente mais baixos (CEPEA, 2013), pressupondo a intenção de 

minimização dos custos na aquisição de insumos, bem como a possibilidade de estocagem 

desses alimentos até o início do confinamento.  

A aquisição do boi magro foi estabelecida atendendo o período de produção, no inicio 

do mês de setembro, quando o produtor, efetivamente, tem a demanda pelos animais em razão 

do início do ciclo produtivo.  

Os vencimentos para os contratos futuros foram determinados de acordo com a 

dinâmica apresentada na Figura 1. Assim, para os custos, ocorrem três posições compradoras 

definidas nos seguintes contratos: i) Contratos Futuros de Boi Gordo com vencimentos em 

agosto (BGIQ) (variável 1); ii) Contratos Futuros de Milho com vencimentos em março 

(CCMH), (variável 2); e iii) Contratos Futuros de Soja com vencimentos em abril, (SOJJ) 
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(variável 3). No que tange as receitas, uma posição vendedora foi definida em Contratos 

Futuros de Boi Gordo com vencimentos em novembro (BGIX) (variável 4).  

A Tabela 4 expõe, de forma sintética, os parâmetros definidos para as simulações dos 

posicionamentos em contratos futuros. 

 

Tabela 4:  Parâmetros para simulação de posicionamentos em contratos futuros. 

 

Commodity (variável) 

CUSTOS RECEITAS 

Boi magro (1) Milho (2) Soja (3) Boi Gordo (4) 

Contratos BGI CCM SOJ BGI 

Posição de hedge Compra Compra Compra Venda 

Mês de vencimento Agosto (Q) Março (H) Abril (J) Novembro (X) 

Dia de vencimento 

Último dia útil do 

mês de 

vencimento 

Dia 15 do mês de 

vencimento. 

Segundo dia útil 

anterior ao mês de 

vencimento. 

Último dia útil do 

mês de 

vencimento. 

Qtd. de contratos 13 2 37 49 

Quinzenas 

1D 1D 1D 1D 

2D 2D 2D 2D 

1J 1J 1J 1J 

2J 2J 2J 2J 

1F 1F 1F 1F 

2F 2F 2F 2F 

1M 1M 1M 1M 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Para fixar uma referência comparativa, foram realizadas, também para cada ano em 

análise, simulações com os preços referentes ao mercado à vista. Para isso foram utilizadas as 

cotações de ajuste, no último dia de negociação, dos contratos aplicados no estudo. Entende-

se que diante da possibilidade de arbitragem, os preços futuro e à vista ficam atrelados, de 

forma que ambos tendem a convergir para um mesmo valor com a aproximação do 

vencimento do contrato futuro, chegando a se igualar, ou quase, no dia em que ocorre o 

vencimento (KEYNES, 1930).  

Para avaliação e comparação dos resultados, foram aplicadas técnicas estatísticas 

exploratórias simples, como média, desvio padrão e frequência, e também se procedeu à 

análise descritiva. Também foram estabelecidas referências financeiras nos rendimentos 

obtidos por meio da poupança (BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, 2013), 

considerando uma alternativa de investimento amplamente compreendida por produtores 

rurais. As inferências foram feitas a partir de fundamentos de teorias microeconômicas 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2006). 
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3.3. Metodologia de análise econômica e financeira 

 

Para determinação dos resultados econômicos do confinamento, esse estudo utilizou-se 

do conceito de Custo Operacional proposto pelo Instituto de Economia Agrícola de São Paulo 

- IEA. O conceito foi desenvolvido, com base na metodologia do Retorno Econômico (RE), 

descrita por Pindyck e Rubinfeld (2006) e Reis (1986). 

Como citado anteriormente, as receitas foram determinadas pela aplicação do modelo 

linear que multiplica as arrobas produzidas pelo preço de venda (REIS, 2002), conforme 

demonstrado a seguir: 

 

 

 

O Retorno Econômico é obtido pelo cálculo da Receita Total (RT) subtraindo-se o 

Custo Total de Produção (CT). Mas, diante de dificuldades em se avaliar alguns itens que 

compõem os Custos Fixos (LOPES & CARVALHO, 2002), o IEA propôs o uso da 

metodologia para cálculo do Custo Operacional Total (CopT), ou Custo Operacional Efetivo 

(COE). A equação a seguir apresenta a estrutura do CopT.  

 

 

 

Diante do uso do CopT, o Retorno Econômico (RE) passa a ser tratado por Resíduo 

(REIS, 2002) em análises econômicas, conforme observado na equação a seguir. 

 

 

 

O Resíduo apresenta um diagnóstico quanto à capacidade de uma unidade produtiva na 

cobertura dos recursos de curto prazo. Permite, também, a comparação entre a remuneração 

obtida e aquela que seria proporcionada por alternativas de investimento. O Resíduo é 

analisado, economicamente, diante das seguintes situações: (1) Resíduo positivo (RT > CopT) 

– paga os recursos operacionais, efetivamente aplicados na produção, e gera alguma 

remuneração; (2) Resíduo nulo (RT = CopT) – paga os recursos operacionais efetivamente 
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aplicados na produção; (3) Resíduo negativo (RT < CopT) – não paga os recursos 

operacionais efetivamente aplicados na produção (REIS, 2002). 

Nesse estudo, desconsiderou-se o Custo Operacional Fixo (CopF), limitando-se ao uso 

do Custo Operacional Variável (CopV), o qual descreve custos que são comuns, basicamente, 

à todas as unidades produtivas e permite apreciar os resultados econômicos de forma 

comparativa e abrangente. Dessa forma, foi aplicada a metodologia de cálculo dos Resíduos, 

por meio dos Custos Operacionais Variáveis, de acordo com a equação apresentada a seguir: 

 

 

 

O Retorno Sobre o Investimento (ROI) foi usado como indicador financeiro para 

estabelecer uma dimensão relativa nas comparações analíticas, vista a sua competência em 

fixar a proporção do retorno em relação ao custo, expressando a rentabilidade em termos 

fracionados ou percentuais (WESTON; BRIGHAM, 2000). Releva-se que para as simulações 

com contratos futuros se considerou a efetivação da liquidação financeira sem, no entanto, 

considerar a influência da base nos resultados. A fórmula do ROI, aplicada ao estudo, é 

apresentada a seguir:  

 

 

 

A cobertura das posições à vista com contratos futuros foi simulada na proporção de 

uma para uma, configurando a estratégia de hedge simples ou tradicional. Releva-se que, 

diante dos objetivos do estudo, os resultados não sofrem prejuízo por não considerar os 

efeitos da base ou pelo não uso da razão ótima de hedge. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Os resultados econômicos e financeiros obtidos a partir das simulações com valores 

correspondentes ao mercado à vista, para os anos em estudo, são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Resultados econômicos e financeiros das simulações com preços do mercado 

à vista 

Ano Custo Operacional (R$) Receita Total (R$) Resíduo (R$)  ROI (%) 

2008 1.390.130  1.396.650,00  6.519,98  0,47% 

2009 1.143.501  1.173.300,00  29.798,16  2,61% 

2010 1.301.178  1.698.450,00  397.271,89  30,53% 

2011 1.455.347  1.671.600,00  216.252,04  14,86% 

2012 1.376.861  1.532.250,00  155.388,33  11,29% 

MÉDIA 11,95% 

DESVIO PADRÃO 11,97% 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo  

 

Pela média de todo período, teria sido obtido rendimento de 11,95%, sendo superior ao 

da caderneta de poupança (7,86% a.a.), no mesmo período. Assim, sob uma perspectiva 

financeira, o confinamento com uso do mercado à vista, constitui-se em um negócio atrativo 

em longo prazo. O desvio padrão do ROI indicou o nível de volatilidade nos retornos obtidos, 

com valor de 11,97%, indicando uma medida de risco de preços, relevante para comparação 

posterior com os resultados obtidos nas simulações com preços futuros.  

Nos custos, se verifica maior participação da aquisição do boi magro, com média de 

74,79%, uma pequena participação da soja, média 2,74%, e uma participação pouco mais 

significativa do milho, média 11,03%. Esses percentuais são indicativos do grau de influência 

das variações nos preços dessas commodities, sobre os retornos. 

A seguir, na Tabela 6, são apresentados os resultados médios das 2401 simulações 

realizadas para cada ano cada ano, a partir dos posicionamentos em contratos futuros.  

 

Tabela 6:  Resultados das simulações com preços futuros por ano analisado. 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo  

 

Ano Custo Operacional (R$) Receita Total (R$) Resíduo (R$)  ROI (%) 

2008 1.132.154,28  1.179.221,01  47.066,73  4,16% 

2009 1.192.853,76  1.302.119,77  109.266,00  9,16% 

2010 1.158.719,25  1.289.267,49  130.548,24  11,27% 

2011 1.439.615,52  1.595.572,79  155.957,27  10,83% 

2012 1.427.426,00  1.594.139,12  166.713,13  11,68% 

MÉDIA 9,42% 

DESVIO PADRÃO 2,21% 
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Verifica-se, na Tabela 6, que o maior retorno ocorre em 2012, com um valor médio de 

11,68%, enquanto no mercado à vista, Tabela 5, o maior retorno foi examinado em 2010, 

sendo de 30,53%. 

Os menores retornos coincidem, ocorrendo nos anos de 2008 e 2009, respectivamente, 

para ambos os mercados, sendo compreendidas influências potenciais do contexto de crise 

econômica global, ocorrida no período. Contudo, os riscos nas simulações com contratos 

futuros, são minimizados pela realização do hedge, enquanto, no mercado à vista, se julga a 

exposição às incertezas do contexto da crise. 

A média dos ROIs com preços futuros ilustra que o retorno sobre o investimento, para 

todo período, foi em média, de 9,42%, com desvio-padrão de 2,21%. Em termos 

comparativos, o retorno foi 1,56% superior ao rendimento médio da caderneta de poupança, 

que teve rendimento médio de 7,86% ao ano (BACEN, 2013). No entanto, o resultado é 

2,53% inferior à média dos retornos observados nas simulações com preços à vista, de 

11,95%.  

Dessa forma, infere-se que as simulações com hedge, em média, proporcionaram 

retornos menores, porém próximos, aos obtidos no mercado à vista no período em análise. 

Contudo, menores dispersões foram observadas através das posições em futuros pela análise 

dos desvios-padrão, assim como são verificados menores extremos de variação, configurando 

um cenário de menor risco. 

Boi magro, soja e milho, em média contribuem, respectivamente com 73.79%, 4,40% e 

12,11% dos custos, através das simulações com preços futuros. Assim como no mercado à 

vista, esses valores ilustram o grau de influência dessas commodities sobre os retornos.  

Contrasta-se que a participação do boi magro é um pouco maior nos mercados à vista, 

com valor de 74,79%, contra 73,69% em futuros. Já o milho, teve participações de 11,03% e 

de 12,11%, respectivamente para os mercados à vista e futuro. Julga-se que os valores são 

muito similares em termos comparativos.  

Aponta-se que a soja teve participação de 2,74% com o mercado à vista, e de 4,40% 

com o mercado futuro, tendo sido consideravelmente maior com os mercados futuros. 

Essas análises evidenciaram uma considerável capacidade dos mercados futuros, em se 

adequar às demandas de mercado de sistemas de confinamento. Sendo constatados 

mecanismos eficientes, de acordo com Shafer, Griffin e Johnston (1978), na fixação 

simultânea dos preços para a compra de insumos e para venda do boi terminado. 
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5. Avaliação de Riscos e Retornos Associados aos Posicionamentos  

 

Para a análise dos momentos de posicionamento, verificou-se a necessidade de um 

parâmetro de referência capaz de demonstrar o grau em que cada posicionamento de hedge se 

associa a maiores riscos e/ou retornos.  

Para parametrizar estatisticamente os resultados, em relação aos maiores e menores 

retornos financeiros obtidos (ROIs), realizou-se o ranqueamento dos valores obtidos para esse 

indicador em consideração à todas as combinações de contratos simuladas. A partir do ranque, 

as combinações de posicionamento foram filtradas, em duas ocasiões: i) extraindo os cem 

maiores retornos (grupo denominado 100+) e; ii) extraindo os cem menores retornos (grupo 

denominado 100-).  

Registra-se que a combinação média das 100+ se configuram como posicionamentos 

associados à obtenção de maiores retornos, e combinação média das 100- associam-se a 

riscos.  

Os resultados econômicos foram novamente simulados no modelo com a média dos 

valores das 100+ e das 100-. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos com a média das 

100+ em cada ano.  

 

Tabela 7:  Resultados médios anuais das 100 combinações de posicionamentos com 

preços do mercado futuros que resultaram nos 100 maiores retornos sobre o 

investimento entre as simulações.  

Ano Custo Operacional (R$) Receita Total (R$) Resíduo (R$)  ROI (%) 

2008 1.087.528,71  1.266.900,00  179.371,29  16,50% 

2009 1.166.338,28  1.318.431,94  152.093,66  13,04% 

2010 1.109.492,44  1.336.287,29  226.794,85  20,44% 

2011 1.381.613,84  1.672.315,45  290.701,62  21,04% 

2012 1.407.457,22  1.596.127,15  188.669,93  13,41% 

MÉDIA 16,89% 

DESVIO PADRÃO 3,77% 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo 

 

Em síntese, as análises dos resultados das 100+ apontam um retorno médio sobre o 

investimento de 16,89% no período analisado, com um desvio padrão de 3,77. Sendo o maior 

retorno obtido em 2011 (ROI = 21,04%) e o menor em 2009 (ROI = 13,04%). De forma geral, 
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todos os retornos obtidos são maiores que a média do mercado à vista (ROI = 11,95%), sendo 

a diferença entre os ROIs médios de 4,94%. 

O menor retorno entre as 100+, que ocorre no ano de 2009, sendo maior que a média do 

mercado à vista, evidencia que posicionamentos estrategicamente definidos em contratos 

futuros, possibilitaram retornos superiores aos do mercado à vista, no período analisado, além 

de uma condição reduzida de risco. 

Observa-se, contudo, que o maior retorno obtido entre as 100+, de 21,04% em 2010, 

não supera o maior retorno do mercado à vista, também em 2010, de 30,53% (Tabela 5), 

sendo, no entanto, superior a todos os demais retornos obtidos por meio desse mercado.  

Visando identificar, entre os maiores retornos, as posições com maior frequência em 

cada contrato, foi calculada a frequência percentual que cada quinzena de posicionamento 

dentro das 100+, conforme ilustra a Tabela 8.  

 

Tabela 8:  Distribuição média da frequência (percentual) de ocorrência de todas as 

quinzenas entre os 100 maiores retornos sobre o investimento simulados 

considerando todos os anos analisados. 

QUINZENA 
Frequência (%) entre os maiores retornos 

BGIX BGIQ CCMH SOJJ 

1
a
 Dez (1D) 0,60% 51,40% 36,60% 17,80% 

2
a 
Dez (2D) 13,80% 17,20% 13,80% 14,20% 

1
a 
Jan (1J) 7,20% 2,80% 10,20% 13,00% 

2a Jan (2J) 8,60% 0,00% 8,00% 13,60% 

1
a 
Fev (1F) 4,00% 6,80% 9,00% 13,80% 

2
a 
Fev (2F) 24,60% 2,80% 9,40% 14,20% 

1
a 
Mar (1M) 40,60% 19,00% 13,00% 13,40% 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo (definr BGIX e os demais) 

 

No contrato BGIX há maior frequência dos posicionamentos assumidos em 1M e 2F, 

respectivamente com frequências de 40,60% e 24,60%. E 1D é a quinzena que ocorre em 

menor frequência, com participação de 0,60%.  

Para BGIQ se observa a quinzena 1D ocorrendo em mais da metade dos 

posicionamentos que compõe as 100+, com frequência de 51,40%. E são ainda destacadas três 

quinzenas que, pelas menores frequências nesse contrato, podem ser consideradas pouco 

associadas a maiores retornos, sendo: 1J (2,80%); 2J (0,00%) e 2F (2,80%).  

Para o contrato CCMH a maior frequência, novamente, observada é da quinzena 1D, 

com valor de 36,60%. Consideravelmente mais representativa que todas as demais quinzenas. 
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A quinzena 2J, apresenta frequência de 8,00%, sendo a menor entre os posicionamentos em 

CCMH, assim como em BGIQ.  

Em uma primeira análise observa-se que as frequências calculadas para SOJJ se 

distribuem com valores relativamente próximos, reduzindo a acurácia para interpretações. Em 

termos gerais, a participação varia entre os extremos de 17,80% (1D) e 13,00% (1J), 

configurando relativa similaridade, e limitando a indicação mais precisa de quinzenas de 

interesse. É relevante, no entanto, que a quinzena que aparece em maior frequência é, 

novamente, 1D, o que confere status favorável para essa quinzena em estratégias de hedge de 

compra e evidenciando um momento de posicionamento conveniente a todos os contratos de 

compra.  

A seguir, na análise das 100-, se pressupõe que baixas frequências, ou a ausência de 

frequência, associam as quinzenas a menores riscos para posicionamentos. Assim, a média 

dos resultados econômicos e financeiros das 100-, dentro de cada ano, é apresentada na 

Tabela 9.  

 

Tabela 9:  Resultados médios anuais das 100 combinações de posicionamentos com 

preços do mercado futuros que resultaram nos 100 menores retornos sobre o 

investimento entre as simulações. 

Ano Custo Operacional (R$) Receita Total (R$) Resíduo (R$)  ROI (%) 

2008 1.194.516,96  1.110.285,11  - 84.231,85 -7,05% 

2009 1.205.933,91  1.259.130,00  53.196,09 4,41% 

2010 1.194.415,32  1.237.058,37  42.643,06 3,57% 

2011 1.497.729,90  1.524.929,40  27.199,50 1,82% 

2012 1.440.845,23  1.590.084,33  149.239,10 10,36% 

MÉDIA 2,62% 

DESVIO PADRÃO 6,29% 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo 

 

Resumidamente, se verificou um ROI de 2,62%, com um desvio padrão de 6,29%. Em 

comparativo com o mercado à vista, o retorno médio para o período é significativamente 

menor, com diferença de 9,33%. O maior retorno é observado em 2012 com valor de 10,36%, 

e o menor em 2008, sendo esse, negativo com valor de -7,05%. O valor negativo para o ROI 

em 2008 evidencia a possibilidade de ocorrência de retornos negativos para o confinamento 

com uso de contratos futuros.  
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A Tabela 10 apresenta, para cada contrato, as frequências de cada quinzena entre as 

100-.  

 

Tabela 10:  Distribuição média da frequência (percentual) de ocorrência de todas as 

quinzenas entre os 100 menores retornos sobre o investimento simulados 

considerando todos os anos analisados. 

QUINZENA 
Frequência (%) entre os menores retornos 

BGIX BGIQ CCMH SOJJ 

1
a
 Dez 37,20% 1,00% 6,00% 11,00% 

2
a 
Dez 23,40% 14,60% 10,20% 13,40% 

1
a 
Jan 8,80% 5,20% 18,20% 15,00% 

2a Jan 0,00% 9,00% 14,80% 14,40% 

1
a 
Fev 0,00% 9,40% 9,00% 14,20% 

2
a 
Fev 0,00% 25,60% 10,00% 14,20% 

1
a 
Mar 20,00% 35,20% 31,80% 17,80% 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo. 

 

Em BGIX, a quinzena 1D apresenta maior frequência (valor de 37,20%) associando 

riscos para esse posicionamentos nesse contrato. Contrasta-se, pela análise das 100+, que essa 

quinzena tem a maior frequência entre maiores retornos em todos os contratos de compra 

(BGIQ, CCMH e SOJJ) e apresentou ainda a menor frequência na posição de venda, BGIX.  

Pode-se ainda inferir sobre a frequência igual à zero de 2J, 1F e 2F, nas 100- para 

BGIX, o que evidenciou um período consecutivo de três quinzenas que não tiveram 

associação à ocorrência de menores retornos. Diante dessa constatação, se atribui à quinzena 

2F o maior potencial estratégico para minimização do risco de preço no contrato BGIX, já que 

ocorre com a segunda maior frequência entre as 100+, valor de 24,60%, e com frequência 

igual à zero entre as 100-. 

Em BGIQ observaram-se maiores frequências de 1M e 2F entre as 100-, com valores, 

respectivamente, de 35,20% e 25,60%, o que evidencia uma temporada associada a riscos, 

que concentra 60,80% das ocorrências dos menores retornos. A quinzena 1D se destaca 

também na análise desse contrato, dessa vez, com menor frequência, de 1,00%, sendo seguida 

de 1J com 5,20%. Visto que, essa quinzena, está associada, por alta frequência (51,40%), aos 

maiores retornos e, por baixa frequência (6,00%), aos menores, se traduziu maior 

confiabilidade estratégica para posicionamentos na mesma. As demais quinzenas nesse 

contrato, não apresentam, por meio de suas frequências, indicativos de relevância estratégica.  

Observa-se para o contrato CCMH uma distribuição das frequências mais uniforme 

entre as 100-. A quinzena 1M tem maior frequência, com 31,80% de ocorrência. Dessa forma, 
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essa quinzena se associa a maiores riscos em posicionamentos através de CCMH, devendo ser 

considerado ainda que, em BGIQ, essa teve também a maior frequência entre as 100-. A 

menor frequência, novamente, é observada em 1D, com 6,00%, constituindo uma quinzena 

que se associa fortemente aos maiores retornos nesse contrato e, simultaneamente, com baixa 

frequência nos menores retornos.  

Para SOJJ verificam-se uma distribuição mais equilibradas das frequências, com valores 

relativamente próximos, caracterizando uma distribuição mais uniforme. Isso traduz menor 

relevância para esse contrato na composição de estratégias, juntamente à baixa participação da 

soja nos custos. Nesse contrato foram evidenciadas novamente as quinzenas 1M, associada a 

maiores riscos, e 1D associada a maiores retornos, respectivamente com maior e menor 

frequência entre as 100-, apresentando valores de 17,80% e de 11,00%. Novamente, 1D se 

evidencia favorável, estrategicamente, para  posicionamentos em contratos de compra. 

 

6. Avaliação de Estratégias para Posicionamento 

 

A partir das frequências analisadas foram evidenciadas quinzenas, em cada contrato, 

que combinadas foram capazes de potencializar os resultados financeiros da atividade de 

confinamento, em uma condição reduzida de risco de preço.  

Para a posição vendedora, BGIX, a quinzena 1D se associou com maior frequência aos 

menores retornos, configurando um período de risco para se assumir posicionamentos. E 1M 

e 2F se associaram aos maiores retornos, pela alta frequência entre as 100+, configurando 

períodos favoráveis ao posicionamento nesse contrato. 

 Para todas as posições compradoras, BGIQ, CCMH e SOJJ, destacaram-se duas 

quinzenas: 1M associada aos menores retornos, e consequentemente a maiores riscos, e 1D 

associada a maiores retornos e favorável ao posicionamento.  

As informações geradas são capazes, de acordo com Baptista e Aguiar (2006), de 

orientar o produtor em termos da escolha dos contratos futuros e em termos dos momentos de 

entrada e saída do mercado. E ainda, direcionam o emprego do hedge em futuros na 

comercialização de commodities transacionadas na produção de bovinos confinados.  

Assim, duas combinações entre as posições avaliadas foram tidas como 

estrategicamente mais relevantes, sendo ambas apresentadas na Tabela 11, nomeadas de “A” 

e “B”, para fins de facilitar as análises. Para inferências, procedeu-se o contraste dos ROIs de 

A e B com os de outras análises feitas no estudo, que são reapresentadas na Tabela 11. 
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Tabela 11:  Retornos das combinações A e B; combinações de posicionamento com 

maiores retornos; retornos no mercado à vista, retorno médio das simulações 

com futuros e maiores retornos obtido em cada ano. 

POSICIONAMENTOS 
Retorno sobre o investimento (ROI) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Combinações evidenciadas  
     

A (bgiX1M/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D) 17,14% 6,69% 20,65% 21,38% 13,72% 

B (bgiX2F/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D) 12,72% 10,08% 19,14% 22,19% 13,51% 

(i) Maior retono médio no período 
     

bgiX1M/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D 17,14% 6,69% 20,65% 21,38% 13,72% 

(ii) Maiores retornos por anos 
     

bgiX1M/bgiQ1D/ccmH1F/sojJ1D 18,32% - - - - 

bgiX2D/bgiQ1M/ccmH1M/sojJ1D - 14,74% - - - 

bgiX1M/bgiQ1D/ccmH1F/sojJ1M - - 21,85% - - 

bgiX2F/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D - - - 22,19% - 

bgiX2J/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D - - - - 14,03% 

(iii) Retornos das simulações à vista 0,47% 2,61% 30,53% 14,86% 11,29% 

(iv) Retornos médio de todas as simulações 

com futuros 
4,16% 9,16% 11,27% 10,83% 11,68% 

Fonte: Desenvolvido a partir dos resultados do estudo 

Obs. A: nome dado à combinação de posições que potencializou os retornos sobre o investimento; B: nome dado 

à combinação de posições que associou os maiores retornos aos menores dos riscos. 

 

As combinações A e B apresentaram retornos médios respectivamente de 15,92% e 

15,53% ao longo do período analisado. No entanto a posição 2F em B, vista no contrato 

BGIX, se associa a menores riscos, pelo menor valor no desvio padrão de seus retornos 

(4,98% contra 6,00% de A). Dessa forma, o ganho 0,39% superior observado em A, poderia 

ser interpretado como um prêmio pago pelo risco maior.  

Na Tabela 11 verifica-se, além dos resultados econômicos e financeiros obtidos por A e 

B: (i) a combinação que teve o maior retorno médio para o período, entre todas as simulações; 

(ii) as combinações que tiveram os maiores retornos por ano; (iii) os retornos do mercado à 

vista; e (iv) a média dos retornos de todas as simulações com futuros.  

O maior retorno médio obtido com uma simulação, identificado por (i) na Tabela 11, é 

correspondente a A, acurando a análise das frequências realizadas anteriormente e validando o 

valor estratégico de A.  

Os maiores retornos obtidos dentro de cada um dos anos em análise, identificado por (ii) 

na Tabela 11, identificam as combinações de posicionamentos com as quais o produtor teria 
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obtido o máximo desempenho possível em cada ano. Supondo posicionamentos assumidos de 

acordo com essas combinações, obter-se-ia uma média de 18,22% nos retornos. Observa-se, 

entre essas combinações, certo grau de aleatoriedade entre as quinzenas, mas em 2009, a 

combinação apresentada corresponde a B.  

Na comparação com os retornos do mercado à vista, identificados em (iii) na Tabela 11, 

verifica-se que A apresenta retorno médio superior, com diferença de 3,97%, bem como 

registra retornos maiores, praticamente, em todos os anos. Houve exceção apenas em 2010 em 

que o mercado à vista apresentou retorno de 30,53%. Já a combinação B expressa uma 

diferença média 3,58% superior à média dos retornos do mercado à vista.  

Sustenta-se que essas diferenças narram que as combinações A e B foram mais 

eficientes para a obtenção de maiores retornos, quando comparadas à comercialização através 

do mercado à vista. Ainda, que o desvio padrão mais elevado no mercado à vista (11,97%) 

traduz, e reforça, a menor exposição à volatilidade dos retornos com a comercialização em 

mercados futuros. O valor do desvio padrão nas simulações à vista supera em 5,97% o desvio 

padrão de A, e em 6,99% o desvio padrão de B. Reforça-se por meio dessa análise, que B 

expressa à combinação com a melhor relação entre riscos e retornos.  

 Com a comparação entre as combinações com futuros e o resultados do mercado à 

vista, infere-se que: posicionamentos estrategicamente definidos em contratos futuros 

condicionam retornos superiores aos do mercado à vista, em condições menores, e avaliadas, 

de riscos de preços.  

Em última análise, ponderaram-se os resultados de A e B, em relação ao retorno médio 

de todas as simulações em contratos futuros, identificados em (iv) na Tabela 11, para 

dimensionar o grau em que essas combinações foram capazes de potencializar os retornos, 

frente ao desempenho médio do mesmo mercado. Assim, se descreve que A condicionou 

retorno 6,50% maior que a média, e que B apresentou retorno médio 6,11% superior.  

Por fim, com base em Pereira e Simão (2010), entende-se que essas estratégias orientem 

projeções de orçamento e controle de custos, viabilizando tomadas de decisão antes do inicio 

da atividade produtiva. O hedge, dessa forma, é avaliado como um instrumento aplicável e 

eficiente na gestão dos riscos de preços para a atividade de confinamento de bovinos de corte, 

principalmente, quando observados os parâmetros apontados por este estudo.  

 

 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Hedge strategies with future contracts for the commodities trading in feedlot beef cattle 

Badaró, G. de S.C.; Fontes, R.E.; Gonçalves, T. de M.; Castro Júnior, L.G. de; Souza, W.A. de R. 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Apr/Jun. - 2017.                                                  ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

289 

 

7. Conclusões 

 

Os resultados deste estudo legitimaram e corroboraram a favor do uso do hedge em 

mercados futuros por produtores de bovinos de corte em sistemas de confinamento. Foram 

demonstradas operações em contratos futuros ajustadas as demandas específicas deste sistema 

de produção. E as informações geradas são potencialmente capazes de orientar os produtores 

em termos da escolha dos contratos futuros e dos momentos de entrada e saída nesse mercado. 

Verificaram-se possibilidades de introdução ao uso dos contratos futuros através da 

dinâmica que foi proposta para sistematizar o modelo de produção do estudo (Figura 2), 

admitindo-se como aplicáveis e adequados os parâmetros utilizados para definir os 

posicionamentos assumidos (Tabela 4). A cobertura simultânea se mostrou eficaz. Nas 

posições de venda corresponderam a, aproximadamente, 99% das receitas e nas posições de 

compra as operações de hedge cobriram aproximadamente 89% dos custos. 

Na comparação econômica entre os dois cenários, confinamento com e sem o uso de 

mercados futuros, constatou-se a possibilidade de obtenção de ganhos superiores a partir do 

uso dos contratos futuros em condições reduzidas de risco. Através das simulações realizadas, 

foi possível identificar as combinações entre posicionamentos em contratos futuros de boi 

gordo, milho e soja, que articularam relações de risco e retorno melhores do que aquelas 

obtidas com o mercado à vista. Mas, em média, os retornos sobre o investimento (ROI) 

obtidos com simulações da comercialização à vista foram 2,53% maiores do que com os 

mercados futuros.  

No que se refere aos diferentes graus de risco, apurou-se que a margem de variação dos 

retornos, no decorrer dos anos, foi menor com o uso dos contratos futuros, sendo constatado 

um desvio padrão médio de 3,09% na realização do hedge, contra 11,97%, na comercialização 

à vista. Isso traduz que o produtor se sujeita a fortes variações nos preços, e nos retornos, de 

um ano para o outro, quando opta pela comercialização no mercado à vista. O modelo 

avaliado estabelece ainda, um período de posicionamento (Figura 1), em que os produtores 

poderiam simular os resultados financeiros da atividade e tomar decisões a partir do 

conhecimento dos preços futuros. Isso, compreendido também no contexto do controle dos 

riscos, viabiliza a realização de projeções orçamentárias e de fluxo de caixa antes que o 

produtor esteja sob a pressão para iniciar a produção e efetivar desembolsos. 
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Na tentativa de identificar momentos favoráveis, ou não, à realização do hedge, 

destacou-se que na posição de venda (BGIX), os posicionamentos simulados na primeira 

quinzena de março (1M) se associaram com maior frequência aos maiores retornos. Já 

posicionamentos na segunda quinzena de fevereiro (2F) favoreceram a relação entre maiores 

retornos e menores riscos. Em todas as posições compradoras (BGIQ, CCMH e SOJJ) os 

posicionamentos na primeira quinzena de dezembro (1D) favoreceram maiores retornos e, 

simultaneamente, os menores riscos. Dessa forma, são apresentas duas combinações de 

posicionamentos que condicionariam a maximização dos retornos da atividade de 

confinamento, em condições identificadas de risco de variação dos preços. Essas 

combinações, nomeadas de A (composta por bgiX1M/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D) e B 

(composta por bgiX2F/bgiQ1D/ccmH1D/sojJ1D), apresentaram retornos maiores do que o 

obtido no mercado a vista, bem como, determinaram uma menor volatilidade dos retornos 

obtidos. Destaca-se que a partir delas foram obtidos retornos, respectivamente, 3,97% e 

3,58% maiores que a média obtida com do mercado à vista. Já o valor do desvio-padrão 

observado nos retornos foi 5,97% maior no mercado a vista do que o observado para a 

combinação A, e 4,98% maior que para B.  

Por fim, avalia-se neste estudo uma metodologia eficiente na gestão dos riscos de 

preços em sistemas de confinamento, demonstrando a aptidão dos contratos futuros em se 

adequar às demandas de mercado desse sistema de produção. Destaca-se a possibilidade 

reprodução deste estudo focando em outros vencimentos ou contratos, e ainda, variando a 

dinâmica do modelo técnico operacional proposto. Verifica-se também a possibilidade de 

aprimoramento dos resultados a partir de avaliações dos riscos de base ou da aplicação da 

razão ótima e da efetividade de hedge.  
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