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Resumo 
 
O nível de volatilidade que assume o mercado de câmbio apresenta uma série de empecilhos 
para a indústria do trigo, notadamente devido a sua exposição ao risco cambial. Cerca de 90% 
do trigo consumido no Brasil é de origem externa, e por se tratar de uma commodity é cotada 
em dólar. Por conta desta exposição, faz-se mister que a indústria adote uma postura de 
proteção (fazer hedge) com o objetivo de eliminar as possíveis flutuações na cotação do 
câmbio quando do pagamento das compras realizadas. Foi analisado o comportamento do 
preço do trigo versus a cotação do dólar nos últimos 4 anos. Verificou-se que, devido a 
oscilação do preço do trigo, deve-se fazer hedge para se proteger de tal oscilação. Existem 
vários instrumentos disponíveis no mercado para se realizar o hedge, porém, todos eles 
provocam custos adicionais para a empresa que pretende adquirir esses hedges. As empresas 
podem realizar hedge através de compras de dólares ou através de aplicações financeiras 
lastreadas em dólar. Todavia, esses instrumentos exigem uma grande disponibilidade de 
recursos. Caso a empresa não possua essas disponibilidades, pode recorrer ao mercado de 
derivativos e buscar hedge mais barato. No entanto, por se tratar de um mercado de risco, a 
empresa pode ganhar (fazer a proteção correta) ou perder bastante dinheiro caso não realize 
um hedge adequado.   
 
Palavras-chave: Hedge. Indústria do trigo. Câmbio. Derivativos. 
 
 
1. Introdução 

 

De acordo com Faria (2009), o trigo é mundialmente conhecido pela rica quantidade 

de proteínas e é um alimento fundamental para a humanidade. O trigo chegou ao Brasil no 

século 16 e se estabilizou notadamente no Rio Grande do Sul. 

Ainda conforme a autora acima, o trigo está inserido como um dos produtos de maior 

importância na balança do agronegócio no Brasil. O país importa basicamente da Argentina, 

sendo a produção atual de cerca de 4 milhões de toneladas e consumo acima de 11 milhões de 

toneladas.  
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A indústria brasileira do trigo está exposta a alguns riscos nas suas operações como 

qualquer outra indústria. A teoria financeira preconiza que existem dois tipos básicos de 

riscos nas organizações: o risco operacional e o risco financeiro. O operacional está 

relacionado às atividades do negócio enquanto o financeiro está relacionado ao mercado 

financeiro, crédito e basicamente câmbio. Em termos de risco financeiro, que é o que nos 

interessa neste momento, são decorrentes basicamente de: i) estrutura de capital, que pode ser 

entendido como a exposição a elevados passivos financeiros (participação excessiva de capital 

de terceiros no capital total) e ii) exposição do passivo operacional à variação cambial (já que 

quase 90% do trigo consumido na indústria é de origem externa). 

A cadeia produtiva do trigo guarda uma relação direta com a política cambial, uma vez 

que seus produtos têm como matéria-prima o trigo em cada processo de produção, ou em cada 

elo da cadeia de produção. Os moinhos utilizam o trigo in natura para produzir a farinha, a 

cadeia de massas (macarrão e pães) precisa da farinha de trigo e alguns poucos insumos e a 

cadeia de biscoitos também precisa da farinha e um número elevado de outros insumos, tendo 

um determinado item, como o biscoito Cream Cracker, absorver algo em terno de 15 insumos 

diferentes (sem contar com as embalagens que chegam a montar três tipos diferentes). 

Como 90% do trigo consumido no Brasil é de origem argentina e por ser este item 

uma commodity, tem por isso, seus preços cotados em dólar, guardando uma relação direta de 

risco em relação às oscilações do câmbio. 

Conforme Abreu et al (2003), a taxa de câmbio e aas políticas comerciais são as 

variáveis que mais interferem diretamente nas relações de troca entre produção, emprego e 

inflação no país. Desta forma, entende-se por taxa de câmbio, como o preço de venda de uma 

moeda expressa em moeda de outro país. Como coloca Faria (2009), “uma flutuação no 

câmbio ocasionada, via interferência mundial ou governamental, pode ser relacionada à taxas 

de juros, incertezas de mercado e impactos inflacionários de bens controlados pelo governo.” 

(FARIA, 2009, 6). 

O presente trabalho tem como objetivo, avaliar a exposição da indústria à flutuação do 

dólar e as possibilidades de uso do Hedge (proteção) como estratégia para proteção através do 

mercado de derivativos. 

Primeiramente se apresenta uma introdução dos principais conceitos relacionados ao 

Hedge e os instrumentos do mercado de derivativos que podem ser utilizados para hedgear 

uma determinada estratégia. Em seguida, se demonstra o efeito de cada instrumento e 

finalmente o impacto, em termos de rentabilidade, na cadeia produtiva do trigo. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 Hedge 

 

O mercado dispõe de variados mecanismo para hedge. Todos têm seu custo e níveis de 

risco remanescente. A analogia mais próxima do hedge é a do seguro de carro no qual se paga 

um prêmio, assume-se uma franquia e estabelece-se o valor de cobertura. Não ocorrendo 

nenhum sinistro durante a vigência do seguro perde-se o prêmio pago; ocorrendo, recupera-se 

o prêmio mais se perde a franquia. Como correr riscos não é confortável, transfere-se-lhe para 

uma empresa vocacionada. No hedge, similarmente, as empresas buscam proteção contra 

potenciais riscos, para poderem centrar-se no seu negócio, passando-os para especuladores, 

assumindo o prêmio pago como custo de suas operações. 

 

2.2 Principais Instrumentos de Hedge 

 

Pode-se afirmar que os principais instrumentos de hedge naturais disponíveis no 

mercado são: 

• Ouro; 

• Export notes; 

• Assunção de dívidas; 

• Fundos com lastros cambiais; 

• Aplicação no exterior. 

Esses hedges são caraterizados pela aplicação natural de recursos em fundos cambiais 

ou fundos indexados ao dólar, desde que existam recursos ou caixas suficientes para tal 

operação. 

Caso a empresa não disponha de recursos para obter os chamados hedges naturais, 

deve-se recorrer aos chamados derivativos, que podem proporcionar a devida cobertura para o 

futuro e com pequeno desembolso de caixa. 

Derivativos segundo Hull (2005) são títulos ou contratos cujos valores dependem de 

outras variáveis básicas subjacentes. Por exemplo, uma opção da ação da Petrobrás é um 

derivativo, pois seu valor depende do valor da ação da Petrobrás. Os principais derivativos 

são: 

• Mercado futuro; 

• Mercado a termo (forwards); 
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• Opções;  

• Swaps. 

 

2.3. Mercado Futuro 

 

Um hedge via mercado futuro significa comprar uma posição futura que inverterá a 

posição passiva que a empresa carrega. Na prática a empresa abre mão de um ganho futuro 

em troca da eliminação de uma possível perda. Segundo Hull (2005, p.85) "... um contrato 

futuro é o compromisso de comprar ou vender determinado ativo numa data específica no 

futuro, por um preço previamente estabelecido." 

  Se por exemplo, a empresa acha satisfatório garantir a compra de dólar no próximo 

mês a R$1,80/US$ (supondo ser este o valor negociado nos contratos futuros para aquela 

data) compraria futuros e renunciaria a eventuais ganhos. No vencimento do contrato se o 

dólar estiver sendo vendido a R$1,70 a empresa “perderia” (deixaria de ganhar) R$0,10/US$ 

por ter feito o hedge. No entanto, se estiver em R$1,90 ganharia R$0,10/US$. 

 

2.4. Mercado a Termo (Forwards) 

 

Um contrato a termo é uma promessa de compra e de venda em que as partes 

especificam o bem objeto do contrato e o seu volume, estipulam o preço, bem como 

estabelecem a data de sua entrega ou liquidação. Este tipo de contrato é que podemos chamar 

de contrato de futuro customizado. 

Segundo Hull (2005), esse tipo de contrato não é negociado na bolsa, como os futuros, 

uma vez que são acordos particulares entre dois agentes econômicos (duas instituições 

financeiras ou uma instituição financeira e um cliente). 

O quadro 1 demonstra as diferenças entre os Contratos a Termo e os Contratos 

Futuros. 
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Quadro 1: Comparação entre contratos Futuros e a Termo. 

A Termo Futuro 

Contrato particular entre duas partes Negociado em bolsa 

Não padronizado Padronizado 

Uma só data de entrega acordada Várias datas de entrega 

Ajustado no vencimento Ajustado diariamente 

Entrega ou liquidação financeira final Encerrado geralmente antes do vencimento 

Fonte: HULL, (2005,p.86). 

 

2.5. Opções 

 

Opções é um instrumento que dá ao seu titular, ou comprador, um direito futuro sobre 

algo, mas não uma obrigação; e a seu vendedor, ou lançador, uma obrigação futura, caso 

solicitado (exercido) pelo comprador da opção. 

O principal marco teórico em relação às opções, surgiu com o modelo de Black & 

Scholes (Black & Scholes, 1973). Esta relevante contribuição teve como objetivo precificar as 

opções e definir qual deveria ser o preço adequado para qualquer opção, seja ela de compra ou 

de venda. Este modelo facilitou e muito as estratégias com opções no mercado de derivativos, 

pois fez com que, ao se usar as variáveis adequadas, o investidor pudesse mensurar o custo 

total da operação. De acordo com Elton et al (2004), este modelo veio contrapor o modelo 

binomial, que é um modelo mais simples e com pouca robustez. O modelo binomial, 

desenvolvido por Cox e Ross (1976) tem como proposta avaliar, através de uma arvore de 

decisão, o impacto, probabilisticamente falando, de uma possível alternativa de ação no 

resultado do investimento.   

A diferença básica entre opções e mercado futuro é que neste, tanto o comprador como 

o vendedor estão negociando um direito e uma obrigação. 

Existem opções de compra e de venda; e compradores e vendedores para cada. A 

opção de compra é conhecida como Call; e a de venda, como Put. 

 O quadro 2 resume suas características: 
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Quadro 2: Características do mercado de Opções. 

 OPÇÃO DE COMPRA 

(CALL) 

OPÇÃO DE VENDA (PUT) 

Comprador (titular) Direito de comprar Direito de vender 

Vendedor (lançador) Obrigação de vender Obrigação de comprar 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O comprador de qualquer uma das opções paga o prêmio ao vendedor, e seu risco fica 

limitado a este valor. Já o vendedor tem risco ilimitado. 

As empresas que querem possuir um bem futuro poderão comprar uma opção de 

compra, garantido assim o preço máximo de compra do bem. O vendedor dessa opção adquire 

a obrigação futura de entregar o bem, ao valor acordado (preço de exercício), mediante o 

recebimento presente do prêmio. 

 

2.6. Swaps 

 

Esta ferramenta tem se tornado um grande instrumento de estratégia financeira, 

nitidamente relacionada à engenharia financeira produzida pelos agendes de investimentos. 

De acordo com Elton et al (2004) os swaps mais utilizados são os de títulos de renda fixa, de 

taxas de juros e, principalmente de moedas. Para este trabalho, o tipo de swap mais relevante 

está relacionado ao de moedas.  

Swap é a troca de um valor mobiliário por outro. Proporciona à empresa a troca de 

seus resultados financeiros com os do banco negociador. Supondo que a empresa possua um 

montante de R$ 1 milhão em seu passivo como uma dívida em dólares, ao mesmo tempo que 

seus recursos estão aplicados, vamos supor em Renda Fixa (CDI). Se este descasamento de 

índices de balanço patrimonial da empresa gerar desconforto, o swap permite o equilíbrio do 

mesmo. Ela, então trocaria os resultados que tem a receber em seu ativo (CDI) com os 

resultados que o banco tem a receber em seu ativo (dólar). Para tanto, empresa e banco 

estipulam o valor e o prazo desta troca. Assim, o balanço torna-se hedge no que se refere à 

variação daqueles índices. 

Ao final do prazo negociado, a diferença entre resultado financeiro, daquele montante 

atualizado em dólar e em CDI, se positivo será transferido do banco à empresa. Caso 

contrário, a empresa repassará a diferença ao banco.  
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2.7. Participação da variação cambial nos custos da cadeia do trigo. 

 

A variação cambial (diferença entre cotações da moeda estrangeira em relação à 

moeda local) tem participação diferente em cada elo da cadeia produtiva do trigo. 

Nos moinhos, o trigo responde por até 80% do custo total de produção da farinha de 

trigo, tendo um impacto quase que total, das oscilações do câmbio nos preços deste item. No 

entanto, é praticamente impossível repassar as variações para o preço final, uma vez que o 

mesmo deve percorrer toda a cadeia, encontrando diferentes resistências, seja nas empresas da 

cadeia, seja no consumidor final (através das redes de supermercado) ou mesmo através do 

próprio nível de competição que é bastante característico da indústria (apesar de todo o 

mercado ser impactado, algumas empresas “seguram” os aumentos de custos como estratégias 

para enfraquecer o adversário mais debilitado financeiramente). 

  Na medida em que se avança na cadeia, o impacto do trigo se torna menor, ou seja, os 

moinhos absorvem no preço final o equivalente a 80%, o segmento de massas o equivalente a 

60% e o de biscoitos o equivalente a 30%. A diferença enorme entre os segmentos de 

farinha/massas para o de biscoito, é devido a enorme diversificação que existe neste segmento 

e com uma grande participação de vários elementos na composição do custo variável; ao 

passo que nas farinhas e massas esses elementos não passam de 4, nos biscoitos podem chegar 

a 18 (considerando as embalagens). No entanto, existe um perigo, é a possibilidade dos 

segmentos quererem recompor margens repassando o aumento integral do trigo ou da 

variação cambial mais permanente para os elos da cadeia.   

 

3. Metodologia 

 

Em termos metodológicos, este trabalho foi desenvolvido buscando realizar uma 

avaliação em termos de impacto da variação do dólar sobre o custo de produção da cadeia 

produtiva do trigo. Primeiramente buscou-se avaliar a evolução dos preços em dólar e em 

reais buscando evidenciar a volatilidade cambial. Logo em seguida, buscou-se aplicar a 

avaliação dos instrumentos de derivativos em um caso hipotético de hedge. Com isso, 

mostrou-se o impacto que variações na moeda estrangeira poderia provocar no custo e 

resultado das empresas e também quanto custa montar uma operação de hedge. 

As variáveis utilizadas foram coletadas de forma secundária via Associação Brasileira 

de Trigo (ABITRIGO), através dos quadros de evolução estatística que a referida associação 
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disponibiliza, tanto dados referentes a preços do trigo como os volumes comercializados e 

produzidos no Brasil. 

Este trabalho também teve como objetivo secundário, mostrar a importância da 

mercado de derivativo e como as empresas podem se proteger das oscilações do câmbio se 

utilizando das ferramentas adequadas. Estas operações visam, principalmente, a sensibilização 

sobre a importância da operação de hegde em operações, visando à proteção e não o ganho 

financeiro. 

Parte das simulações constantes neste trabalho deriva-se no conhecimento e na 

experiência do autor na referida atividade, uma vez que militou por algum tempo num grande 

player nacional da cadeia do trigo.  

 

4. Análise 
4.1. Impacto do risco cambial na cadeia produtiva do trigo. 

 

O impacto das oscilações do câmbio é total, uma vez que a commodity trigo é a 

matéria-prima principal da indústria. Na realidade as variações de preços estão diretamente 

relacionadas à política econômica do governo, ou seja, o risco é não diversificável. Isto quer 

dizer que toda a cadeia está sujeita a este tipo de risco, uma vez que este tipo de risco não é 

provocado pelas empresas e sim por conjunturas macroeconômicas. 

Este tipo de risco não é apenas na formação dos preços e sim principalmente, nos 

passivos com importações que as empresas já realizaram (normalmente um contrato de 

importação carrega consigo um prazo de 180 dias). Isto implica que todo o trigo comprado a 

180 dias já foi consumido e recebido em reais e caso o custo de oportunidade seja inferior à 

variação cambial, a empresa terá sérias dificuldades de honrar o compromisso e poderá, na 

melhor das hipóteses, reduzir a sua lucratividade. Para reduzir este risco (possibilidade de 

minimizar), seria prudente a realização de um hedge cambial.    

Antes de avaliar a aplicação dos instrumentos de derivativos financeiros ao mercado 

de trigo, é importante avaliar a evolução dos preços médios praticados nos últimos 4 anos. O 

quadro abaixo demonstra a evolução tanto em reais quanto em dólar. 
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Quadro 3: Evolução anual de preços de trigo – 2008 a 2011. 

 

Itens 
2008 2009 2010 2011 

R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t 

Brasil 593 325 476 234 433 246 485 292 

Câmbio (R$/US$) 1,8246  2,0342  1,7602  1,6610  

Fonte: Abitrigo, 2012. 

 

O quadro 2 acima, busca evidenciar a variação no preço do trigo, quando comparado 

cotação em dólar e em reais. Observa-se que a paridade sofre variações relevantes e, tendo 

considerado que o volume comercializado é muito relevante, tais variáveis poderão 

proporcionar resultados indesejáveis para a indústria, basta observar a variação da cotação do 

ano de 2008 para 2009, que alcançou 11,5%, isto é, praticamente o dobro da inflação no 

Brasil. 

 

4.2. Usando os principais instrumentos de Hedge cambial na indústria 

 

Para ilustração, vamos trabalhar com uma determinada empresa que possua um 

passivo com fornecedores estrangeiros, proveniente de importações de trigo no valor total de 

R$10 milhões e que queira utilizar instrumentos de hedge no mercado de derivativos, 

realizando exclusivamente operações nos mercados de Futuros e de Opções. 

 

4.2.1 Mercado Futuro 

 

A empresa acreditando que o dólar sofrerá variação positiva, entra no mercado futuro 

em posição comprada, através de uma corretora ou de um banco (mercado de balcão). 

Optando pela corretora os custos serão menores, já que os bancos embutem, além da taxa de 

corretagem, o spread (diferença entre taxas utilizadas pelos bancos, que com essa diferença, 

realizam seus lucros em operações financeiras) em seu preço. A compra do ativo (dólar) no 

mercado futuro se dá através de contratos, sendo que cada contrato especifica certa 

quantidade de dólares. 

O corretor exige que o investidor deposite em uma “conta margem” 10% do valor da 

operação. No final de cada dia de negociação a conta margem é ajustada para refletir as 
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perdas ou ganhos do investidor. Esta conta margem serve como garantia da operação, 

podendo ser substituída por uma carta de fiança ou por um Certificado de Depósito Bancário 

(CDB) do mesmo valor. 

Vamos supor que em 03/06 a empresa compre 2.000 contratos de dólar no mercado 

futuro ao preço de US$5.000 cada contrato. 

 

  Vencimento do contrato : 01/07 

  Valor do dólar futuro      : R$1,80 

  Valor total da operação : 2.000 x 5.000 x 1,80 = R$ 18.000.000,00 

 

No quadro abaixo, vamos demonstrar o impacto da oscilação diária do câmbio sobre a 

conta margem da empresa. 

 

     Quadro 4: Ajuste na margem para posição comprada de 2.000 contratos. 

Dia Preço Futuro US$ Lucro (perda) diária US$ Lucro (perda) diária 

acumulada  US$ 

01/06 1,800 - - 

02/06 1,790 (100.000,00) (100.000,00) 

03/06 1,750 (400.000,00) (500.000,00) 

04/06 1,810 600.000,00 100.000,00 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Custos Operacionais 
 

I. Taxa de corretagem: 0,3% do total da operação, com devolução (desconto) de 70% desse 

percentual em D+1. 

 No exemplo: 

R$18.000.000 x 0,3% = R$54.000 

Devolução em D+1 =  R$37.800 

Corretagem líquida = R$16.200 

 

II. Emolumentos da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) : 5% da corretagem bruta = 

R$2.700 
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III. Garantias da operação: Conta margem: 10% do valor da operação ou carta de fiança 

(custo em torno de 3% ao ano) = R$24.545 (para 30 dias) 

 

IV. Custo Total da Operação = R$16.200 + 2.700 + 24.545 = R$43.445 = 0,24%. 

 

Vantagem: possibilita pré-fixar o câmbio no futuro. 

Desvantagem: i) a operação exige desembolso para a conta margem, comprometendo o caixa; 

ii)risco de perdas volumosas caso a expectativa da taxa de câmbio não se concretize.  

 

4.2.2 Opções 

 

A empresa citada pode adquirir opções de compra de dólar futuro, através de uma 

corretora ou banco pagando apenas um prêmio (preço da opção) para ter o direito de comprar 

dólar em uma data futura a preço pré-determinado. 

Considere que o dólar seja R$1,82 hoje. Teme-se que este suba de forma excessiva no 

próximo mês (a empresa possui passivo em dólar a vencer no próximo mês) e deseja se 

proteger contra esse risco. Se quiser hedgear R$10.000.000,00 deve comprar 2.000 contratos 

de opção de compra de dólar a US$5.000,00 cada um, com vencimento para o início do mês 

seguinte pelo preço de exercício que é de R$1,85 (numa suposição). 

Para se adquirir uma opção se faz necessário pagar um prêmio cotado em centavos de 

reais. Assim um contrato de 5.000 ao preço (prêmio) de R$0,03 por unidade seria cotado a 

R$150,00 e o custo total desta estratégia seria R$300.000,00 (2.000x5.000x0,03). Esta 

estratégia permite que os dólares sejam comprados no início do mês seguinte a R$1,85 

durante o prazo da opção. 

A opção deverá ser exercida somente se o preço do dólar atingir R$1,85. A partir deste 

ponto a empresa estaria recuperando o prêmio (custo da operação). Quando o dólar atingir 

R$1,88 a empresa terá recuperado totalmente o prêmio pago e a partir daí obter ganhos. 

 

Vantagens: restringe as perdas ao valor do prêmio pago, pois se não for vantajoso para a 

empresa ela não precisa exercer a opção e sua perda está limitada ao prêmio pago. 

Desvantagem: i) desembolso inicial do prêmio, comprometendo a posição do caixa, conforme 

o montante hedgeado; ii) dependendo do dia do vencimento da obrigação poderá não existir 

oferta de opção para realizar o hedge. 
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 5. Conclusão 

 

Como é do conhecimento de todo, o mercado de câmbio vem sofrendo oscilações 

constantes, fazendo-nos reviver os tempos da inflação. Pois bem, sendo as empresas 

brasileiras da cadeia produtiva do trigo totalmente dependentes da matéria-prima importada, 

já que produzimos em torno de 10% do que consumimos, ficam as mesmas, totalmente 

vulneráveis às oscilações do dólar no mercado doméstico. No entanto, nem sempre as 

empresas conseguem repassar as variações para o consumidor final, quer seja pela redução do 

poder de compra da população, quer seja pelo nível de competitividade da indústria e por seus 

produtos serem substituíveis.  

Como isso faz parte da realidade das empresas da cadeia, resta a elas buscar 

mecanismo de proteção do seu passivo junto aos fornecedores estrangeiros, uma vez que 

deve-se pagar em dólar e não em reais, mas, como ela poderá pagar uma compra feita a seis 

meses atrás por um determinado dólar se ela não saberia qual seria o dólar futuro  no dia do 

vencimento? Resta mais uma vez projetar este possível dólar. Se a projeção indicar uma taxa 

elevada, ela poderá buscar uma proteção para quando isso acontecer. É aí que entra o Hedge 

como um instrumento de proteção. No entanto, caso a empresa não faça projeções adequadas 

poderá amargar grandes prejuízos ou então evitar custos enormes com a variação cambial que 

não se consegue com as aplicações tradicionais. 

Conclui-se, portanto, que as empresas que importam trigo, inevitavelmente incorrerão 

em custos adicionais, seja para hedge ou para a compra do dólar. Caso não faça hedge, ficará 

vulnerável às oscilações do mercado cambial e essas oscilações do mercado de câmbio 

poderão enfraquecer as empresas devido a uma exposição exagerado ao risco cambial, 

principalmente devido a volatilidade que toma conta dos mercados que estão cada vez mais 

globalizados e não existem mais economias, principalmente em países emergentes como o 

Brasil, imune às crises econômicas mundiais.  
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