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Resumo 
 
 As commodities são mercadorias de origem primária, com baixo grau de industrialização e 
compreendem os setores de agropecuária, metais e de energia. Os produtos agropecuários têm 
importante papel no cenário econômico brasileiro, representaram 46,7% do total das 
exportações em 2013. Dada a relevância econômica da matriz produtiva do agronegócio 
brasileiro, o investimento em ativos de commodities pode ser uma alternativa para reduzir o 
risco da carteira. Este estudo tem como objetivo medir o risco sistemático das variações de 
preço das commodities brasileiras às variações do portfólio do mercado de commodities 
(brasileiro e internacional) e do portfólio do mercado financeiro (IBOVESPA e S&P 500) 
com dados mensais de 1998 a 2014. Os resultados obtidos permitem afirmar que as 
commodities brasileiras apresentam elevada sensibilidade ao mercado brasileiro de 
commodities e ao mercado financeiro local. Esses resultados sugerem a existência de fator 
comum de risco no mercado de commodities, o que difere dos resultados de muitos estudos 
anteriores. Portanto, o efeito das commodities brasileiras na diversificação de carteiras é 
muito limitado. 
 
Palavras-chave: Commodities. Risco sistemático. Indicadores de mercado. 
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1. Introdução 

 

As commodities são mercadorias principalmente em estado bruto ou com pequeno 

grau de industrialização. No mercado de commodities os produtos “in natura”, cultivados ou 

de extração mineral, podem ser estocados por determinado período sem perda significativa de 

qualidade, ex. produtos agrícolas, pecuários, florestais, metais ou energia (CLARK, 2014). No 

mercado financeiro, as commodities representam as mercadorias de origem primária nas 

transações comerciais, com cotação e negociabilidade em mercados locais ou globais, e ainda 

são pouco consideradas por investidores como investimento financeiro (CHEVALLIER; 

IELPO, 2013). 

Na economia do Brasil as commodities agropecuárias têm importante papel, em 2013 

representaram mais de 46,7% das exportações na Balança Comercial Brasileira, juntamente 

com os demais produtos primários (BRASIL, 2013). Dada a relevância econômica da 

produtiva do agronegócio brasileiro as commodities poderiam ser indicadas como um 

investimento importante na diversificação da carteira. Contudo, existe um risco envolvido na 

produção das commodities, uma vez que o preço pode ser afetado por diferentes fatores 

(climáticos, econômicos e políticos). Isso sugere que se investigue a relação do risco 

sistemático da variação dos preços das commodities a diferentes mercados, como ao mercado 

financeiro e ao próprio mercado de commodities (GEMAN, 2008).  

Medir o impacto ou o risco de mercado na variação do preço das commodities é um 

passo importante para melhor compreender este setor de investimento. A quantificação da 

sensibilidade das commodities frente ao mercado pode ser feito por meio do cálculo do risco 

sistemático pelo modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM) proposto inicialmente 

por Sharpe (1964) e Lintner (1965).  Conforme Fama e French (2004), o CAPM é atrativo por 

oferecer previsões poderosas e intuitivas sobre como medir o risco e a sua relação com o 

retorno esperado além de ser um modelo de simples estimação. 

A resposta para a questão da precificação de ativos no caso das commodities ainda 

apresentam-se como um desafio do ponto de vista acadêmico. Gorton e Rouwenhorst (2006) 

apontam que as commodities são uma classe de ativos pouco conhecida por diferir das ações e 

outros ativos convencionais e também pelo fato de muitas commodities apresentarem 

sazonalidade nos níveis de preço e escassez de dados disponíveis. Segundo os autores, o 

investimento em commodities não permite levantar recursos para as empresas investirem, 

como acontece com as ações, porém serve como um seguro para o valor futuro. Nesse 
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investimento os investidores recebem uma compensação para suportar o risco de flutuações 

de curto prazo nos preços das commodities.  

Para Dhume (2010) as commodities têm atraído o interesse dos investidores devido 

seus altos retornos e crescente importância como uma classe de ativos. No entanto, os 

retornos das commodities ainda não são bem compreendidos e medidos. A compreensão dessa 

classe é útil aos investidores de mercados futuros de commodities para gerenciar a exposição 

ao risco dos preços. A compreensão dos riscos destes investimentos é tão importante quanto a 

compreensão dos retornos. Segundo Kat e Oomen (2007) para construir um portfólio os 

investidores precisam entender as diferenças entre os diversos tipos de commodities, saber se 

existe associação entre as commodities ou das commodities com outras classes de ativos. 

O objetivo deste estudo é medir o risco sistemático das variações de preço das 

commodities brasileiras às variações do portfólio do mercado de commodities (doméstico e 

internacional) e do portfólio do mercado financeiro (IBOVESPA e S&P 500). Ainda 

mensura-se o risco sistemático da variação de preços das commodities internacionais às 

variações dos mesmos portfólio com o propósito de comparação. Busca-se gerar informações 

sobre risco das commodities aos mercados, tema bastante abordado na literatura internacional, 

mas ainda pouco explorado para o caso brasileiro. 

 

2. Estudos Anteriores 

 

Os trabalhos que investigam commodities têm se concentrado principalmente nos 

ativos individuais por meio da estimação do risco sistemático e utilizando-se da aplicação do 

CAPM. Dusak (1973) estimou o risco sistemático para contratos futuros com preços dos 

produtos trigo, milho e soja no período de 1952 a 1967 considerando como proxy de mercado 

o Standard and Poor Index (S&P 500). O autor encontrou um valor do beta do mercado 

praticamente igual a zero, o que implica que não pode ser rejeitado um prêmio de risco zero 

nas commodities analisadas.  Esse valor encontrado para o beta do CAPM indica que se um 

contrato futuro de commodities não tem um risco sistemático real, então seu preço não tende a 

aumentar ou diminuir na medida em que o mercado oscila (BREEDEN, 1980). No entanto, 

esta constatação não se manteve porque pesquisadores descobriram que quando se estuda um 

maior número de mercadorias por um período mais longo, as commodities apresentam baixa 

correlação com a riqueza do mercado, no entanto apresentam elevados retornos (DHUME, 

2010). 
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Estudos sugerem que os títulos das commodities podem ser uma atraente classe de 

investimento porque têm apresentado retorno médio similar ao do S&P 500 (BODIE; 

ROSANSKY, 1980; GORTON; ROUWENHORST, 2006). No entanto, Erb e Harvey (2006) 

argumentam que o desempenho passado não é uma boa previsão para o desempenho futuro. 

Os autores exploraram as oportunidades estratégicas que as commodities apresentam aos 

investidores a partir do exame de dois aspectos: a) a análise dos retornos históricos de 36 

commodities individuais no período de 1959 a 2004 e da carteira de commodities e b) a 

estimação pelo CAPM da sensibilidade do excesso do retorno de 12 commodities individuais 

(óleo combustível, gado, suíno, milho, trigo, soja, açúcar, café, algodão, ouro, prata, cobre) a 

mudanças na taxa de inflação no período de 1982 a 2004. Como resultado os autores 

encontraram que: i) os excessos de retornos das commodities são em grande parte não 

correlacionados entre si, o que sugere que a sensibilidade das commodities e relação a 

inflação varia entre elas; ii) a média ponderada da sensibilidade dos 12 produtos básicos 

resulta em beta de inflação positivo (mas insignificante); e iii) a evidência histórica sugere 

que as estratégias baseadas em informações nos preços futuros alcançaram retornos atrativos, 

no entanto, não há garantia que o retorno historicamente observado persista no futuro. 

Gorton e Rouwenhorst (2006) construíram um índice ponderado para os retornos dos 

títulos de 36 commodities (algodão, arroz em casca, cacau, trigo, milho, soja, óleo de soja, 

farelo de soja, aveia, açúcar, carne de porco, carne magra de porco, boi gordo, prata, suco de 

laranja, leite, manteiga, madeira serrada, carne, café, ouro, cobre, paládio, zinco, chumbo, 

platina, óleo combustível, níquel, petróleo, gasolina, alumínio, propano, estanho, gás natural, 

carvão e eletricidade) no período de 1959 a 2004. Os autores tiveram o objetivo de estudar as 

propriedades dos títulos das commodities como uma classe de ativos, considerando o mercado 

de commodities e o mercado de ações (S&P 500). Os autores apontam que, as commodities 

têm proporcionado historicamente o mesmo retorno e índice de Sharpe que as ações, ou seja, 

o mesmo prêmio de risco. Além disso, embora o prêmio de risco dos títulos das commodities 

seja essencialmente o mesmo das ações, os retornos das commodities são negativamente 

correlacionados com o retorno das ações e dos títulos públicos. Esse resultado deve-se, em 

grande parte a diferentes comportamentos no ciclo de negócios, o que indica que as 

commodities são uma classe de ativos atraente para diversificar carteiras, além de, 

apresentarem menor risco do que o mercado de ações.  

Daskalaki e Skiadopoulos (2011) investigaram se existem benefícios significativos 

para os investidores incluírem as commodities nas carteiras, normalmente constituídas apenas 
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por ativos tradicionais. Os autores consideraram preços mensais de 24 commodities 

classificadas em cinco grupos (energia, metais preciosos, metais industriais, agrícola e 

pecuária). Eles investigaram fatores comuns de risco de tais investimentos no período de 

janeiro 1989 a dezembro de 2009, com o mercado de ações (S&P 500) e mercado de títulos. 

Os referidos autores testaram modelos e encontraram que: i) as correlações entre os retornos 

das commodities são baixas; ii) o índice Sharpe é maior para o mercado de ações do que para 

o mercado de commodities; iii) as evidências são consistentes com estudos anteriores de que o 

desempenho das carteiras que incluem as commodities é inferior as outras classes de ativos; 

iv) na grande maioria dos casos, as carteiras ótimas, que incluem apenas as classes de ativos 

tradicionais têm um desempenho superior do que as carteiras que incluem commodities; e v) 

indicam os benefícios potenciais da diversificação de carteira com a inclusão de commodities, 

porque verificam certo grau de heterogeneidade entre as commodities, de acordo com os 

achados de Erb e Harvey (2006). 

Daskalaki, Kostakis e Skiadopoulos (2014) afirmam que não há consenso sobre haver 

um modelo de precificação de ativos que explique os retornos futuros das commodities 

individuais, o que torna mais difícil a identificação de um conjunto de fatores sistemáticos que 

podem precificar a variação comum dos retornos das commodities. Conforme os autores, a 

identificação de um apropriado modelo de precificação para as commodities é também de 

particular importância para os profissionais porque os investidores institucionais têm 

aumentado sua alocação de carteira com commodities ao longo dos anos de modo que os 

investidores em commodities necessitam ter um modelo confiável de precificação dos títulos 

para avaliar a performance do risco ajustado. Os autores usam dados de 22 commodities 

individuais (setores: energia, grãos e oleaginosas, pecuária, metais e softs) para o período de 

1898 a 2010 usando como proxy de mercado o índice de excesso de retorno das commodities. 

Os resultados do estudo indicam: i) a heterogeneidade das commodities; ii) a não existência 

de fator comum de risco das commodities, o que indica que os investidores em commodities 

tendem a considerar informações específicas a cada uma de forma isolada; e iii) a formação 

das carteiras, no caso de bens heterogêneos, pode prejudicar a eficiência das estimativas dos 

prêmios de risco e os resultados serão propensos ao critério de formação de carteiras. 

Dhume (2010) aplicou o modelo de precificação de ativos para verificar o retorno de 

contratos futuros de 35 commodities (setores: grãos, softs, metais, animais e energia) baseado 

no crescimento do consumo de bens duráveis no período de 1959 a 2008. Os resultados 

encontrados pelo autor foram: i) o alto retorno das commodities pode ser explicado pela alta 
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correlação com o crescimento de bens duráveis; ii) embora a maior parte da literatura sobre 

taxa de câmbio tente explicar porque as estimativas para o beta são normalmente negativas, 

esse padrão não sustenta-se para as commodities, em que verifica-se um beta entre zero e um; 

iii) as commodities têm prêmio de risco que variam no tempo, assim, um choque no mercado 

de commodities pode não afetar o retorno em outros mercados, é elevado o potencial para 

ganhar altos retornos com baixa volatilidade; e iv) o risco sistemático pode explicar o retorno 

das carteiras de commodities, principalmente para as mercadorias como grãos, metal e 

energia, que ganham retornos significativamente positivos. 

Chevallier, Ielpo e Boon (2013) estenderam o trabalho de Daskalaki e Skiadopoulos 

(2011) para determinar o número de fatores comuns de risco a serem incluídos em um modelo 

de fatores, para isso, consideraram um conjunto de dados de 21 commodities (setores: metais, 

energia, softs e grãos) durante o período de 1995 a 2012. Os autores mediram os fatores de 

mercado a partir de informações de ações, taxa de cambio e taxa de juros, com o objetivo de 

fornecer uma identificação econômica dos fatores comuns e analisar sua dinâmica ao longo do 

tempo. Como resultado os autores encontram que: i) o risco sistemático do fator de mercado 

de commodities em relação às commodities é positivo e significativo com alto poder 

explicativo que varia de 3,5% a 64,2%; ii) para os mercados de ações e de taxa de juros as 

relações também são positivas e significativas, no entanto o poder explicativo é menor; iii) 

para o mercado de taxa de câmbio a sensibilidade das commodities é negativa e significativa; 

iv) indicam a heterogeneidade das commodities porque o poder explicativo do primeiro fator 

que corresponde ao mercado de commodities é menor do que as outras classes de ativos; e v) 

as commodities explicam apenas uma pequena parte do mercado financeiro, o que sugere que 

elas são pouco integradas aos mercados financeiros. 

Em resumo, os trabalhos indicam uma sensibilidade negativa das commodities a 

variações no mercado (DUSAK, 1973; GORTON; ROUWENHORST, 2006; DASKALAKI; 

SKIADOPOULOS, 2011) e apontam que existe baixa associação entre as commodities (ERB; 

HARVEY, 2006; DASKALAKI; SKIADOPOULOS, 2011; DASKALAKI; KOSTAKIS; 

SKIADOPOULOS, 2014), o que sugere que as commodities apresentam estrutura 

heterogênea e poderiam ser consideradas na diversificação das carteiras de investimento. No 

entanto, alguns estudos diferem ao apontar uma sensibilidade positiva das commodities às 

variações do mercado, o que indica que as commodities oscilam no mesmo sentido que o 

mercado (DHUME, 2010; CHEVALLIER; IELPO; BOON, 2013). 
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A investigação do risco sistemático das commodities aos mercados de commodities e 

mercados financeiros fornecerá informações para os produtos brasileiros ainda não 

encontradas na literatura. Além disso, os resultados buscam permitir uma análise do 

comportamento destes produtos e uma comparação com o comportamento dos produtos 

internacionais. Assim, será possível verificar se as commodities brasileiras podem ser 

consideradas como uma opção para reduzir o risco da carteira de investimentos ou não. 

 

3. Metodologia  

 

As commodities responsáveis por grande parte das exportações brasileiras 

correspondem aos produtos agropecuários. Conforme informações do Ministério da 

Agricultura (BRASIL, 2015), o Brasil figura como um dos principais produtores e 

fornecedores mundiais de alimentos, destacando-se na produção das culturas como soja, 

milho, arroz, cana-de-açúcar e algodão. O café também é um importante produto exportado. O 

trigo é um produto de grande consumo interno, mas como a produção doméstica é insuficiente 

para atender a demanda, existe um dependência externa em relação ao cereal. Com relação 

aos produtos animais, é o maior exportador de carne bovina no mundo, o terceiro maior 

produtor mundial de carne de frango e o quarto em produção de carne suína. 

Neste estudo investiga-se a precificação destas dez commodities mais relevantes ao 

mercado brasileiro: açúcar, algodão, arroz, boi gordo, café, frango, milho, soja, carne de porco 

e trigo. Por motivo de comparação, realiza-se o mesmo estudo para as commodities 

internacionais. Os preços das commodities brasileiras, tomados em dólares americanos, foram 

obtidos da base de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014) e os 

preços das commodities internacionais do Fundo Monetário Internacional (IMF, 2014). São 

utilizados dados mensais de janeiro de 1998 a março de 2014. O período de análise foi 

determinado pela disponibilidade de dados nas bases utilizadas, de forma a considerar o 

período mais longo possível. 

Para investigar o risco sistemático das commodities são usados dados para o mercado 

de commodities (brasileiro e internacional) e para o mercado financeiro (brasileiro e 

internacional). O mercado de commodities brasileiro é representado por dados do Índice de 

Commodities Brasil para o setor agropecuário (IC Brasileiras) do Banco Central (2014) e o 

mercado de commodities internacional é representado por dados do Índice de Preços de 

Alimentos (IC Internacional) do Fundo Monetário Internacional (IMF, 2014). O mercado 
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financeiro brasileiro é representado pelo Índice Bovespa e o mercado financeiro internacional 

pelo S&P 500.  

O risco sistemático foi estimado por regressão linear simples do modelo de 

precificação dos títulos das commodities Sharpe-Lintner, conforme a Equação (1). Os dados 

foram transformados em logaritmo natural, para obter a variação mensal. Assim, a variação 

foi obtida por . 

 

     (1) 

 

em que  é o retorno esperado de cada uma das commodities i , são elas: 

açúcar, algodão, arroz, boi gordo, café, frango, milho, soja, carne de porco e trigo; t é o tempo 

mensal de janeiro de 1998 a março de 2014;  é a constante ou intercepto;  é o coeficiente 

de variância sistemática ou sensibilidade do retorno das commodities i  ao 

retorno do mercado;  é o retorno do portfólio mercado M , mercado de 

commodities (IC Brasileiras e IC Internacionais) e mercado de capitais (IBOVESPA e S&P 

500);  é o erro aleatório.  

O parâmetro  mede a sensibilidade do retorno das commodities às mudanças do 

mercado. Um valor de  sugere que as variações de preço das commodities tende a 

ampliar as mudanças que ocorrem no mercado de capitais, o que pode ser considerado como 

investimento agressivo, enquanto que commodities que tem  são menos sensíveis às 

variações de mercado, sendo alternativa conservadora de investimento. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas dos log-retornos das variáveis 

consideradas, no período de janeiro de 1998 a março de 2014, totalizando 194 observações 

mensais. A apresentação dos dados na tabela está dividida em três partes: i) a parte superior 

relativa aos dados para as commodities brasileiras; ii) a parte intermediária referente as 

commodities internacionais; e iii) a parte inferior aos dados para o mercado de commodities 

(brasileiro e internacional) e mercado financeiro (brasileiro e internacional). 

 Ao comparar os valores apresentados para as commodities brasileiras e internacionais 

(parte superior e intermediária da Tabela 1) verifica-se que as commodities brasileiras 
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apresentam valores mínimos que indicam maiores quedas. Porém, nem sempre as 

commodities brasileiras apresentam maiores ganhos, como pode ser observado com os valores 

máximos. Portanto, quando se analisa os valores de mínimo e máximo, verifica-se que a 

amplitude dos valores das commodities brasileiras são superiores ao das commodities 

internacionais. Essa amplitude significa maior probabilidade de variação, que é confirmado 

pelo maior desvio padrão das commodities brasileiras, exceto para o açúcar e carne de porco 

que apresentaram desvio padrão menor. No que diz respeito a assimetria e excesso de curtose, 

constata-se para as commodities brasileiras e também para as commodities internacionais a 

presença de caudas grossas (fat tail). 

Na parte inferior da Tabela 1 apresentam-se as estatísticas para o mercado de 

commodities (IC Brasileiras e IC Internacional) e para o mercado financeiro (IBOVESPA e 

S&P 500).  Para o mercado de commodities observa-se que os valores médios são iguais para 

o mercado brasileiro e internacional.  

No entanto, os valores extremos são mais acentuados para o mercado brasileiro de 

commodities, o que indica maior risco em relação ao mercado internacional de commodities. 

Para os indicadores de mercado financeiro verifica-se que mercado brasileiro apresentou valor 

médio superior ao internacional. O mercado brasileiro apresenta maior prejuízo, conforme o 

valor mínimo, e também maiores ganhos, conforme o valor máximo. Desse modo, o risco, 

representado pelo desvio padrão, é quase três vezes maior no mercado financeiro nacional. 

Quanto às características de assimetria e curtose, os mercados de commodities e mercados 

financeiros analisados também apresentam presença de caudas grossas (fat tail), sendo esse, o 

mesmo comportamento verificado para as commodities anteriormente.  
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Tabela 1: Estatísticas descritivas para os log-retornos das commodities (brasileiras e 
internacionais), para o mercado de commodities (brasileiro e internacional) e mercado 
financeiro (brasileiro e internacional). Dados mensais de janeiro de 1998 a março de 
2014. 

 Média Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

Assimetria 
Excesso de 

Curtose 

Commodities Brasileiras 

Açúcar 0,002 -0,517 0,189 0,073 -2,073 13,202 

Algodão 0,001 -0,454 0,292 0,094 -0,819 4,969 

Arroz 0,002 -0,510 0,223 0,078 -1,262 9,026 

Boi Gordo 0,004 -0,527 0,239 0,072 -2,168 14,826 

Café 0,000 -0,449 0,275 0,094 -0,252 2,489 

Frango 0,003 -0,539 0,182 0,079 -1,811 10,775 

Milho 0,002 -0,503 0,279 0,094 -0,513 3,810 

Soja 0,003 -0,523 0,244 0,080 -1,170 8,775 

Suíno 0,003 -0,539 0,270 0,098 -0,879 4,209 

Trigo 0,003 -0,535 0,336 0,082 -1,037 10,178 

Commodities Internacionais       
Açúcar 0,002 -0,252 0,206 0,082 0,005 0,047 

Algodão 0,002 -0,269 0,206 0,062 -0,472 3,500 

Arroz 0,002 -0,190 0,412 0,060 2,393 15,299 

Carne 0,004 -0,180 0,180 0,040 0,143 4,183 

Café 0,001 -0,162 0,196 0,060 0,432 0,601 

Frango 0,003 -0,038 0,074 0,016 0,387 2,019 

Milho 0,003 -0,246 0,220 0,063 -0,243 2,059 

Soja 0,004 -0,257 0,166 0,063 -0,552 2,260 

Suíno 0,004 -0,488 0,602 0,106 0,448 6,289 

Trigo 0,004 -0,219 0,229 0,067 0,514 2,027 

Indicadores de Mercado       
IC Brasileiras(1) 0,003 -0,312 0,213 0,057 -0,163 5,663 

IC Internacionais(2) 0,003 -0,172 0,088 0,031 -0,808 4,368 

Ibovespa 0,005 -0,515 0,350 0,123 -0,821 2,265 

S&P500 0,003 -0,186 0,102 0,047 -0,825 1,365 
Nota: (1) IC Brasileiras: índice de commodities para o setor agropecuário do Brasil (Banco Central, 2014).  

(2) IC Internacionais: índice de preço de alimentos internacional (IMF, 2014). 
 

As Figuras 1 e 2 apresentam as seguintes informações: i) acima da diagonal principal 

são ilustrados o coeficiente de correlação de Pearson (r), o coeficiente de determinação (R2) e 

o p-value desse relacionamento; ii) na diagonal principal tem-se o histograma de frequência e 

o p-valor do teste de raiz unitária de Breitung (2002); e iii) abaixo da diagonal principal 

apresenta-se o plot para cada par de variáveis e o ajuste de uma linha suavizada para verificar 

se a linearidade é uma boa opção. 
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A Figura 1 apresenta informações para as commodities brasileiras. Observa-se na 

diagonal principal que o histograma das commodities caracteriza-se por ser leptocúrtico e 

com assimetria, e o teste raiz unitária indica que os dados para o retorno das commodities são 

estacionários. Acima da diagonal principal, foi identificada para as commodities brasileiras 

correlação alta entre os pares, com variação entre 0,45 e 0,85, e quando regredidas as 

commodities apresentam grau de explicação, R
2, que varia entre 20 e 72%. E abaixo da 

diagonal principal, a linha suavizada identifica que a suposição de linearidade é uma boa 

opção na análise de relacionamento entre os pares, reforçando que as commodities estão 

associadas. Esse resultado sugere a existência de um comportamento homogêneo entre as 

commodities brasileiras. 

 

 
Figura 1: Medidas da associação entre os pares de log-retornos das commodities 

brasileiras. 
 

A Figura 2 mostra as informações para as commodities internacionais. Observa-se na 

diagonal principal que o histograma das commodities caracteriza-se por ser leptocúrtico e 
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com assimetria e o teste raiz unitária indica que os dados para o retorno das commodities são 

estacionários. Acima da diagonal principal, foi identificado que as commodities internacionais 

apresentam correlação baixa entre os pares, com variação entre 0,007 e 0,33. Quando 

regredidas a maioria das commodities não apresenta associação forte entre os pares o que 

pode ser reforçado pelo baixo grau de explicação da relação, R2 abaixo de 10%, com exceção 

da relação entre milho e soja em que o grau de explicação ficou em 44%. Abaixo da diagonal 

principal a linha suavizada não apresenta ângulo acentuado de inclinação tanto linear com não 

linear, reforçando que as commodities internacionais são fracamente associadas. Esse 

resultado indica uma heterogeneidade entre as commodities internacionais. 

 

 
Figura 2: Medidas da associação entre os pares de log-retornos das commodities 

internacionais. 
 

Os resultados encontrados indicam alta correlação entre as commodities brasileiras, o 

que está de acordo com os resultados de Dhume (2010) e que difere dos resultados 

encontrados por Daskalaki e Skiadopoulos (2011). Entre as commodities internacionais, as 
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correlações foram baixas. Conforme Kat e Oomen (2007) os investidores precisam verificar 

se existe associação entre as commodities e também se existe associação das commodities 

com o mercado para construir um portfólio, porque isso ajuda a entender o comportamento 

dos ativos a serem considerados e auxilia na escolha por aqueles que irão oferecer maiores 

retornos e menor risco. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da estimação do risco sistemático, Equação (1), 

para as commodities brasileiras às variações do mercado de commodities (brasileiro e 

internacional) e do mercado financeiro (brasileiro e internacional), considerando a taxa livre 

de risco constante. Com relação à sensibilidade das commodities brasileiras ao mercado de 

commodities nacional (IC BRA), verifica-se que todas as estimações foram positivas e 

significativas a 5%, com  médio de 0,979, com variação entre 0,795 e 1,138, e R
2 médio de 

44%, com variação entre 29,5% e 57,7%. Com relação à sensibilidade das commodities ao 

mercado de commodities internacionais (IC INT) as estimações foram positivas, mas 

significativas apenas para algodão, milho e soja. O  médio foi de 0,324, e o R2 mostra que o 

mercado internacional explica uma pequena parte, 2,49%, das variações no mercado nacional.  

Com relação à sensibilidade das commodities brasileiras ao mercado financeiro 

nacional (IBOVESPA), verifica-se que todas as estimações foram positivas e significativas, 

com o  médio de 0,376, variando entre 0,301 a 0,431, e R2 em média de 31%, com variação 

entre 21,4% e 42,7%. Com relação à sensibilidade das commodities brasileiras ao mercado 

financeiro internacional (S&P 500), observa-se que todas as estimações foram positivas e 

significativas, com exceção da soja. O risco sistemático médio foi de 0,454 e R
2 médio de 

6,61%, com variação entre 1,6% e 9,8%.  
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Tabela 2: Risco sistemático das commodities brasileiras às variações do portfólio 
mercado de commodities (brasileiro e internacional) e do portfólio mercado financeiro 
(brasileiro e internacional). Dados mensais de janeiro de 1998 a março de 2014. 

Commodities 
Brasileiras 

IC BRA(1) IC INT(2) IBOVESPA S&P 500 

 

R
2 (%) 

 

R
2 (%) 

 

R
2 (%) 

 

R
2 (%) 

Açúcar 0,795** 38,68 0,042 0,03 0,375** 40,18 0,457** 8,53 

Algodão 1,137** 47,86 0,562** 3,54 0,390** 26,21 0,494** 6,02 

Arroz 0,826** 36,37 0,113 0,20 0,332** 27,38 0,375** 5,01 

Boi Gordo 0,864** 46,63 0,034 0,02 0,367** 39,18 0,437** 7,95 

Café 1,120** 45,90 0,411 1,87 0,368** 23,08 0,381** 3,55 

Frango 0,953** 47,89 0,122 0,24 0,418** 42,78 0,485** 8,27 

Milho 1,138** 47,44 0,793** 6,98 0,375** 24,02 0,490** 5,86 

Soja 1,067** 57,73 0,834** 10,68 0,301** 21,46 0,221 1,65 

Suíno 0,937** 29,50 0,028 0,00 0,431** 29,02 0,662** 9,83 

Trigo 0,955** 43,76 0,300 1,31 0,404** 36,55 0,542** 9,42 

Média 0,979 44,18 0,324 2,49 0,376 30,99 0,454 6,61 

Nota: ** p-value < 0,05;  
(1) IC BRA: índice de commodities para o setor agropecuário do Brasil (Banco Central, 2014); 
(2) IC INT: índice de preço de alimentos Internacionais (IMF, 2014). 

 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados da estimação do risco sistemático, conforme a 

Equação (1), para as commodities internacionais às variações ao mercado de commodities 

brasileiro e internacional e mercado financeiro brasileiro e internacional. Verifica-se que as 

commodities internacionais apresentam relação positiva com o mercado de commodities 

brasileiro (IC BRA), com exceção do arroz, frango e carne de porco, e significativa apenas 

para açúcar, algodão, boi gordo, café, milho, soja e trigo. O risco sistemático médio foi de 

0,172 e o R2 indica que 4,5% das variações no mercado de commodities internacionais são 

explicadas pelo mercado de commodities internacional. As commodities internacionais 

apresentam relação positiva e significativa com o mercado internacional (IC INT), com  

médio de 0,814, com variação entre 0,019 a 1,599, e o R2 médio de 20% das variações são 

explicadas pelo mercado de commodities internacionais. Verifica-se que as commodities no 

Brasil estão mais associadas ao mercado financeiro internacional do que as commodities 

internacionais estão com o mercado internacional. 
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Tabela 3: Risco sistemático das commodities internacionais às variações do portfólio de 
mercado de commodities (brasileiro e internacional) e do portfólio mercado financeiro 
(brasileiro e internacional). Dados mensais de janeiro de 1998 a março de 2014. 

Commodities 
Internacionais 

IC BRA(1) IC INT(2) IBOVESPA S&P 500 

 

R
2 (%) 

 

R
2 (%) 

 

R
2 (%) 

 

R
2 (%) 

Açúcar 0,304** 4,46 0,714** 7,45 0,068 1,02 0,132 0,56 

Algodão 0,361** 10,85 0,740** 13,82 0,069 1,83 0,188** 1,98 

Arroz   -0,020 0,04 0,447** 5,45 -0,011 0,05 0,006 0,00 

Boi Gordo 0,101** 2,11 0,319** 6,36 0,036 1,22 0,083 0,94 

Café 0,254** 5,80 0,624** 10,60 0,074** 2,31 0,167** 1,68 

Frango   -0,030 1,15 0,019** 0,00 -0,024** 3,32 -0,070** 4,09 

Milho 0,322** 8,60 1,392** 48,61 0,062 1,50 0,158 1,38 

Soja 0,254** 5,27 1,599** 63,23 0,062 1,46 0,157 1,35 

Suíno   -0,126 0,45 0,995** 8,63 -0,057 0,44 0,109 0,23 

Trigo 0,296** 6,42 1,292** 37,02 0,062 1,30 0,137 0,92 

Média 0,172 4,52 0,814 20,12 0,034 1,45 0,107 1,31 

Nota: ** p-value < 0,05;  
(1) IC BRA: índice de commodities para o setor agropecuário do Brasil (Banco Central, 2014); 
(2) IC INT: índice de preço de alimentos Internacionais (IMF, 2014). 

 

As commodities internacionais apresentam relação positiva com o mercado financeiro 

brasileiro (IBOVESPA), com exceção do frango, e significativa para os produtos café e 

frango. O risco sistemático médio foi próximo de zero, 0,034, e o R2 indica que apenas 1,45% 

das variações no mercado de commodities internacionais são explicadas pelo mercado de 

commodities brasileiro. Quanto à sensibilidade das commodities internacionais ao mercado de 

commodities internacional (S&P 500), verifica-se uma relação positiva, com exceção do 

frango, e significativa para os produtos algodão, café e frango. O risco sistemático médio foi 

de 0,107 e o R
2 indica que apenas 1,35% das variações no mercado de commodities 

internacional são explicadas pelo mercado de commodities internacional.  

Os resultados encontrados para a sensibilidade das commodities brasileiras aos 

mercados de commodities e financeiro são positivas e significativas, o que indica que as 

commodities variam no mesmo sentido dos mercados de commodities e também no mesmo 

sentido dos mercados financeiros. Esse resultado está de acordo com os estudos de Dhume 

(2010) e Chevallier, Ielpo e Boon (2013), mas difere de estudos anteriores que indicam 

sensibilidade negativa das commodities aos mercados financeiros, como Dusak (1973), 

Gorton e Rouwenhorst (2006) e Daskalaki e Skiadopoulos (2011). Os resultados indicam que 

as commodities estão integradas aos mercados financeiros, o que difere do que foi encontrado 

por Chevallier, Ielpo e Boon (2013). 
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Os resultados para as commodities internacionais indicam que, apesar da baixa 

associação entre as commodities, a sensibilidade das commodities ao mercado de 

commodities internacionais foram positivos e significativos, o que indica uma 

homogeneidade e que difere dos estudos anteriores de Dusak (1973), Gorton e Rouwenhorst 

(2006) e Daskalaki e Skiadopoulos (2011). Os resultados do risco sistemático das 

commodities internacionais com os mercados financeiros apontam uma relação positiva para a 

maioria das commodities, mas não significativa. Esse resultado indica que as commodities 

internacionais estão pouco integradas aos mercados financeiros. 

A alta correlação encontrada entre as commodities brasileiras e os valores bastante 

próximos do risco sistemático das commodities brasileiras ao mercado de commodities 

nacional e mercado de capitais nacional sugerem a homogeneidade das commodities e a 

presença de fator comum de marco simétrico (beta similar para todas as commodities e R2 

elevado também similar). Esses resultados diferem do argumento de Daskalaki e 

Skiadopoulos (2011) e Daskalaki, Kostakis e Skiadopoulos (2014) de que as commodities 

apresentam baixa correlação, e de que não seria possível identificar fatores de risco comuns 

da variação dos retornos das commodities. 

 

5. Considerações finais 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar o risco sistemático de dez commodities 

agropecuárias (açúcar, algodão, arroz, boi gordo, café, frango, milho, soja, carne de porco e 

trigo) a indicadores de mercados de commodities e de mercados financeiros, no período de 

janeiro de 1998 a março de 2014. Para isso, primeiramente analisou-se a existência de 

correlação entre os produtos analisados. Em seguida, o risco sistemático das commodities 

brasileiras foi estimado em relação a variações no mercado de commodities (brasileiro e 

internacional) e a variações no mercado financeiro (brasileiro e internacional) e o risco 

sistemático para as commodities internacionais foi estimado aos mesmos mercados.  

Os resultados para as commodities brasileiras indicam a existência de alta correlação 

entre os produtos, o que sugere um comportamento homogêneo. Quanto a estimação do 

CAPM, as commodities apresentam sensibilidade positiva e significativa às variações no 

índice de mercado de commodities doméstico e nos índices de mercado financeiro nacional e 

internacional. Tais resultados também apontam a homogeneidade das commodities brasileiras 
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e sugerem a presença de fatores comuns de risco aos indicadores de mercado, com exceção ao 

índice de commodities internacional. 

Com relação às commodities internacionais os resultados apontam baixa correlação 

entre os produtos, o que sugere comportamento heterogêneo e que está de acordo com estudos 

anteriores. Quanto a estimação, os resultados indicam sensibilidade positiva e significativa 

das commodities internacionais apenas ao indicador do mercado de commodities 

internacional. As commodities internacionais não são sensíveis aos indicadores de mercado 

financeiro e essa pouca integração dos produtos ao mercado financeiro os torna uma boa 

opção para reduzir o risco em carteiras de investimento. 

Quando comparadas, as commodities brasileiras apresentam comportamento diferente 

das commodities internacionais. As primeiras têm comportamento homogêneo e altamente 

associado às variações dos mercados financeiros, o oposto foi encontrado para as segundas. 

Portanto, o efeito das commodities brasileiras na diversificação de carteiras é muito limitado. 

Assim, este estudo contribui para a investigação da sensibilidade dos preços das commodities 

brasileiras, uma vez que não foram encontrados estudos anteriores semelhantes para o caso 

brasileiro, e também permite a comparação do comportamento dos produtos brasileiros aos 

internacionais, mesmo com a limitação dos preços domésticos serem à vista e os 

internacionais preços futuros. 

Para trabalhos futuros recomenda-se o uso de preços futuros para os produtos 

brasileiros, no momento disponíveis para um número limitado de produtos, e a estimação do 

risco sistemático das commodities brasileiras a diferentes tipos de mercado. Por exemplo, 

pode ser utilizada a teoria de precificação por arbitragem (APT) que permite verificar a 

sensibilidade dos preços de cada produto a fatores de mercado conjuntamente, tais como 

mercados financeiros, preços futuros e taxa de câmbio. Isso permite identificar a quais fatores 

as commodities brasileiras apresentam maior sensibilidade de forma que os investidores 

consigam relacionar como as variações em fatores macroeconômicos podem impactar nos 

preços dos produtos.  
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