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Prefácio
O mundo financeiro e suas variáveis tão fascinantes, o entendimento dos
mecanismos financeiros de empresas, fluxo de caixa, otimização de receita, corte
de custos. Mas talvez um dos pontos mais importantes tenha sido deixado um
pouco de lado no decorrer do tempo, as Commodities e como elas ditam os
preços dos produtos e serviços que consumimos diariamente, assim afetando
toda cadeia produtiva.
Ao debruçar em seus aspectos mais intrínsecos, chegamos em um de suas das
matrizes econômicas mais relevantes: a Oferta e Demanda. A lei primordial que
dita os preços dos produtos e serviços, logo entendimento das commodities e
suas variáveis são essenciais para um bom discernimento dos aspectos
macroeconômicos e seus impactos, desde a geração de receita de uma empresa
até a movimentação da taxa de juros e controle de inflação de um país, pontos
estes que estão interligados de maneira profunda.
E o mercado com todo seu dinamismo com diversas ferramentas para controle e
projeções de suas variáveis, procuram provisionar uma gestão de risco bem
elaborada trazendo previsibilidade nos fluxos financeiros e acalentar empresas
em períodos turbulentos de mercado quando a imprevisibilidade domina devido
aos seus mais diversos riscos, desde riscos políticos a riscos específicos setoriais.
Sendo assim, é indispensável o conhecimento de suas ferramentas e veículos de
investimentos para busca de uma gestão de excelência e otimização de
produtividade.
Raphael Salloum
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1 Introdução
1.1 Definição de Commodity
Commodity é uma palavra da língua inglesa que em tradução literal significa
mercadoria, mas que tem um sentido real muito mais amplo que isto. De fato,
podemos dizer que as commodities são mercadorias, mas possuem
particularidades que as diferenciam das demais, sendo elas:
Pouquíssima ou nenhuma diferenciação entre o que é entregue por
diferentes produtores;
Produção e comercialização em larga escala;
Alta capacidade de estocagem;
Baixo ou nenhum nível de industrialização, ou seja, são produtos primários;
Padronização global de preços e qualidade;
Seus preços variam de acordo com as oscilações da oferta e demanda a
níveis mundiais;
São negociadas em bolsas de valores;
Embora as commodities possuam um conjunto de características comuns,
existem ainda especificidades que ocasionam num reagrupamento interno, no
qual estas são classificadas em commodities agrícolas, minerais, energéticas
e financeiras.

1.2 Mercado Spot (à vista)
A palavra spot é originária da língua inglesa e possui sentido de imediatidade
e instantaneidade, ou seja, coisas que acontecem no momento presente, sem
se estender à posterioridade.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

08
Dessa forma, o mercado spot é o tipo de mercado em que a troca de ativos
ocorre instantaneamente, ou seja, o pagamento e a entrega do produto
comprado ocorrem quase simultaneamente.
Consequentemente, os valores usados nesse tipo de operação são os valores
do momento presente.
Essas operações ocorrem em locais onde há amplo conhecimento dos valores
de mercado por ambas as partes envolvidas, transparência no processo e fácil
execução das ordens de compra e venda, como nas bolsas de valores.
Entre as vantagens desse tipo de negociação, está o recebimento
instantâneo daquilo que foi comprado e a simplicidade na negociação, já que
diferentemente de outros tipos de operação, não há necessidade de se
conceder garantias ou fazer análises financeiras do agente com quem se está
transacionando. Por outro lado, é necessário que se tenha caixa disponível no
exato momento para efetivação da compra, excluindo assim, a participação
daqueles que possuem expectativa de recebimentos futuros, mas sem caixa no
momento presente.

1.2.1 A história dos mercados:
A ideia de comércio, enquanto atividade econômica como compreendemos
hoje, remonta ao século XI d.C., momento em que se iniciava a chamada Baixa
Idade Média na Europa, e junto com ela, o período denominado de
Renascimento Comercial e Urbano. As cidades estavam crescendo,
consequentemente, a demanda por alimentos e os mais variados tipos de bens
de consumo também.
Grandes cidades como Gênova e Veneza não tinham uma atividade agrícola
suficientemente desenvolvida para suprir suas necessidades, ao mesmo tempo
que estas possuíam fácil acesso ao mar, favorecendo as viagens de embarcações
que visavam inicialmente atender a demanda alimentar local, mas que com o
tempo, cresceram e se desenvolveram a ponto de realizar viagens ao
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extremo Oriente para trazer diversos produtos considerados raridades e
luxuosidades na Europa.
No mesmo período, outras rotas de comércio surgem no norte da Europa, se
estendendo do Leste europeu até o território da atual Islândia. O Homem
percebeu o quão vantajoso é o processo de troca, princípio básico no qual o
comércio se fundamenta. Os locais onde essas trocas aconteciam eram
denominados de mercados, nos quais a presença dos governos, regulamentando
as atividades, se deu quase concomitantemente com o início destas,
posteriormente atuando também na promoção de meios de padronização de
valores para as trocas (moedas).
Até este momento, o conceito de mercado representava apenas o ambiente
em que ocorriam as transações de mercadorias e valores entre os agentes
interessados, mas esse conceito se expande conforme são criados mecanismos
mais sofisticados para a realização da atividade comercial.
Com um sistema bancário já bem estabelecido nas regiões de intenso
comércio da Europa, as pessoas passam a ter uma melhor percepção do valor e
das aplicações do dinheiro, o que ocasionou no surgimento de novas formas de
utilizá-lo. Assim, no ano de 1531, na cidade de Antuérpia (Bélgica), surge o
primeiro mercado de valores, ou seja, o primeiro mercado que comercializava
“pedaços de papel” que representavam algum tipo de benefício financeiro muito
maior que o simples valor de um papel, como promessas de pagamentos futuros
(decorrentes de um empréstimo, por exemplo) e coisas do tipo. A
comercialização de ações de empresas, títulos de dívida, antecipação de
pagamentos e similares só começou a ocorrer em 1602, com a criação da
primeira bolsa de valores do mundo, em Amsterdam, Holanda. Instituições
deste tipo, juntamente com os bancos, passaram a constituir o chamado
mercado financeiro.
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A Bolha das Tulipas
No ano de 1593, um botânico holandês que havia viajado para o território
que hoje é chamado de Turquia, retornou para sua terra natal com algumas
tulipas, flores até então inexistentes na região e que chamaram muita
atenção dos holandeses por sua exuberante beleza.
Essas flores passaram a ser vistas como um artigo de luxo, símbolo de
status e prestígio social, pois além do fator beleza, havia ainda o fato de ser
um objeto raro, pois seu cultivo envolvia um processo longo, minucioso e
sua floração acontecia apenas uma vez por ano. A partir dai, as tulipas
passaram a ser muito desejadas na Holanda, tão desejadas que começaram
a se formar filas de espera para consegui-las e os produtores passaram a
vender “vale tulipas”, ou seja, pedaços de papel que garantiam o direito de
seu portador adquirir uma tulipa na floração seguinte, ou em outro
momento futuro.
Com os preços das tulipas subindo cada vez mais, atingindo níveis
estratosféricos, muitas pessoas passaram a comprar os “vale tulipas” não
com a intenção de receber a mercadoria em breve, mas sim, para
posteriormente revender esses “vales” e lucrar com a diferença entre o
valor de aquisição e o valor de venda, constantemente puxado para cima
devido ao aumento na demanda. No ano de 1636, essas flores se tornaram
tão valiosas que passaram a ser negociadas até mesmo na Bolsa de Valores
de Amsterdam.
Tudo parecia funcionar bem, até que no inverno entre 1636 e 1637, um
comprador da cidade de Haarlem, que havia comprado uma grande
quantidade de contratos de tulipas, não conseguiu honrar seu pagamento,
despertando medo e insegurança nas outras pessoas envolvidas nesse
mercado, fazendo com que os preços das tulipas despencassem,
culminando no famoso momento de “estouro da bolha”, fazendo com que
muitos holandeses percebessem que haviam trocado grande parte de seus
patrimônios por um simples pedaço de vegetação.
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1.3 Mercado a termo e mercado futuro
O surgimento do mercado financeiro, conforme explicado acima, transformou
a sociedade e a economia em diversos aspectos. Uma dessas transformações foi
o surgimento do mercado a termo, que consiste basicamente na negociação de
mercadorias no momento presente, mas com efetiva entrega dos produtos
somente em um momento futuro. Esse tipo de operação visa a garantia de
segurança tanto para o comprador, quanto para o vendedor, pois em uma
situação normal, os preços variam com o tempo, devido às oscilações na oferta e
demanda, mas ao firmar um contrato (mercado a termo), os preços são
fixados no momento da assinatura, o que impede que os vendedores
tenham a desagradável surpresa de receber no futuro um valor abaixo do que
esperam, ou dos compradores terem que pagar um preço acima do planejado.
A evolução do mercado a termo ocasionou na criação do que hoje conhecemos
por mercado futuro, que consiste em um sistema de contratos similares ao
primeiro, porém, com quantidades e qualidades padronizadas, ajuste diário de
valores, e na não necessidade de liquidação física das mercadorias, o que pode
parecer confuso em um primeiro momento, mas que será melhor explicado em
capítulos posteriores.
Para resumir e simplificar as explicações sobre os tipos de mercado vistos até
o momento, elaboramos a seguinte tabela:

Mercado
Spot

Negociados no momento presente para
entrega imediata;
Pagamentos são feitos à vista;
Usado por quem busca alta liquidez (venda
rápida e fácil);
Mais comum para ativos cujo preço varia pouco
com o passar do tempo, como o ouro;
Contratos mais simples, sem tanta necessidade
de regulação.
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Mercado a
Termo

Negociado no momento presente, mas com
entrega da mercadoria somente em um
momento futuro;
O pagamento ocorre somente no momento de
liquidação do contrato, ou seja, na data de seu
vencimento;
Contratos possibilitam negociações sobre a
data e forma de pagamento;
Usado por quem busca se proteger da variação
dos preços;
Mais comum para produtos cujo preço varia
com o tempo, como as commodities agrícolas;

Mercado
Futuro

Compras e vendas dos contratos podem ser
feitas a todo momento;
A liquidação dos contratos ocorre sempre em
momento futuro;
A maioria dos contratos são liquidados
financeiramente (ou seja, com pagamento/
recebimento do que é estipulado), mas alguns
preveem
liquidação
física
(entrega/
recebimento de mercadoria);
Os
contratos
são
padronizados
e
intermediados pelas bolsas de valores;
Ocorrem ajustes diários nos valores dos
contratos;
Usado por aqueles que buscam se proteger de
oscilações de preços ou por aqueles que
buscam obter ganhos com essas variações de
preços.

Fonte: Autoral
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1.3.1 Participantes do Mercado
Para entendermos melhor quais são os players e suas funções vamos lançar
mão de um recurso pedagógico. Vamos adotar a seguinte definição para o
mercado a termo e futuro que ira facilitar nossa compreensão: "São os mercados
em que há a transferência de risco entre os players, um será o tomador de risco
(ou risk taker) e o cededor de risco. Com isso vamos as definições.
Hedger: Será a parte interessada em estabilidade, por isso está
interessado em ceder seu risco a outro.
Exemplo: Um produtor de soja que vê a variação dos preços do grão como
um problema, já que seu lucro reside na plantação e uma variação negativa no
preço do grão pode gerar um prejuízo na safra.
Este suma este player quer se proteger das variações nos preços.
Especulador: É o tomador de risco ele é a contra parte do hedger ele tem
como objetivo assumir o risco para auferir lucro caso sua tese de investimento
esteja certa, caso contrario ele também assume o prejuízo.
Arbitrador: Como os mercados reagem a expectativas, pode ocorrer que
em um mercado haja uma expectativa que descole o preço de um bem dos
praticados em outros mercados.
Quando isto ocorre os arbitradores se aproveitam para comprar no mercado
mais barato e vender no mais caro.
Exemplo para fixação:
Em cidades praianas é muito comum ver vendedores ambulantes vendendo
agua na praia. Eles são como arbitradores, pois se aproveitam do fato dela ser
mais barata no supermercado atacadista do que na orla.
Assim eles compram a agua por exemplo a R$0,50 por garrafa e a vende por
R$2,00 a garrafa, deste modo lucrando R$1,50 por unidade.
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1.3.2 Exchange Trade vs. Over The Counter
Quando um comprador ou vendedor decide adiquirir ou vender um ativo ele
pode escolher entre dois modos de se negociar. Atravez da Bolsa ,ou exchange
trade, e atraves dos mercados de balcão ,ou over-the-counter.
Exchange Trade: Os mercados de bolsa são mais regulados e sua principal
característica é que os contratos são padronizados.
Como era o pregão viva-voz
Antes da invenção e popularização dos computadores os pregões eram
chamados de viva-voz, pois os operadores negociavam entre si gritando e
fazendo sinais de mão, cada ativo era negociado em um lugar especifico no
salão da bolsa chamado de pit.
O pregão viva-voz foi encerrado no
Brasil em 30/06/2009 deixando
muita
saudades
e
memorias
naqueles que lá trabalharam.
Felizmente muitas coisas que lá
foram desenvolvidas continuaram
até hoje, dentre as mais inusitadas
estão as gírias.
Fonte: www.suno.com.br

Veja algumas delas:
Bate/ Enfia: Efetue a venda;
Toma: Efetue a compra;
Pagão: Preço do melhor comprador;
Bola: Numero redondo;
Explodiu: O preço subiu repentinamente;
Derreteu: O preço caiu repentinamente

Unidades
Galo: 50
Duque: 200
Terno: 300
Quadra: 400
Quina: 500
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Over The Counter: Os mercados de balcão são menos regulados e sua
principal característica é que os contratos são negociados fora da bolsa através
de intermediários.

1.3.3 Funcionamento do Mercado
Durante a sua evolução, os mercados foram se adaptando e evoluindo para
versões cada vez aprimoradas de negociação. Seja no mercado de balcão, seja
no mercado de bolsa hoje podemos encontrar uma série de regulamentações
e dispositivos de segurança, que diminuem os riscos tanto para os
participantes, quanto para a economia como um todo, já que em 2012 o
mercado de futuros (balcão mais bolsa), já somava 685,2 Trilhões de Dólares de
tamanho, conforme dados do Banco de Compensações Internacionais, e um
mercado desse tamanho é capaz de gerar externalidades enormes em diversos
mercados.
Como já vimos, no Mercado de Balcão os seus players fazem seus negócios
fora da bolsa através de um interdealer (ou Intermediário), por mais que este
mercado seja menos regulado, ele possui diversos mecanismos que evitam a
inadimplência de alguma das partes.
Os contratos de balcão, depois de acordados, podem ser enviados para uma
Contraparte Central (ou CCP), que cumpre uma função semelhante a da Bolsa
de Valores, garantindo que as partes não precisem se preocupar com a
inadimplência da outra.
Fora a CCP os contratos entre as partes possuem diversas cláusulas de
segurança, como circunstâncias nas quais os contratos podem ser encerrados,
valores de liquidação e garantias.
Antes da crise, que se iniciou em 2007, mas teve seu ápice em 2008 levando a
quebra de diversos bancos dentre eles o Lehman Brothers os mercados de
balcão eram muito pouco regulados, e isso pode ter sido uma das agravantes da
crise, mas depois disso diversas outras regras foram criadas, como por exemplo:
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Na maior parte do mundo é obrigatório que a CCP seja usada na maioria dos
contratos.
Todas as negociações devem ser informadas a um registro central.
Os contratos que são negociados na bolsa também funcionam de modo
semelhante. Ela faz a função do intermediário, que liga as partes interessadas, e
possuem “sua CCP” ela é chamada de clearing house (ou câmara de
compensação) sua função é gerenciar os riscos entre as partes. Para fazer tudo
isso ela lança mão de três recursos: a padronização, os ajustes diários e a
margem de segurança.
Ajustes diários:
A bolsa de futuros faz todos os dias os ajustes diários, em que credita ou
debita os resultados decorrentes das variações nos contratos posicionados.
Este ajuste é feito pela média ponderada dos últimos contratos do pregão. É um
mecanismo de segurança que permite que a bolsa saiba o que está ocorrendo
com os contratos diariamente evitando grandes prejuízos.
A Margem de Garantia é um mecanismo de segurança desenvolvido pela bolsa
para evitar prejuízos muito grandes e possíveis inadimplências. Ela é uma
porcentagem do valor do ativo que é depositado para cobrir as operações do
mercado futuro, deste modo caso haja prejuízos o player conseguirá arcar com
eles. Caso o prejuízo exceda a margem a bolsa faz a chamada de margem na
qual ela a líquida para cobrir o prejuízo, agora se o trader obtiver lucro a margem
é estornada.
Exercício comentado:
Se tivermos vinte cinco contratos, a margem de
garantia é de R$1000,00, que foi comprado no
Dia 0 por R$100,00 e vendido uma semana
depois. Verifique se foi necessário a chamada de
margem.

Dias

Preço Futuro (R$)

01
02
03
04
05
06
07

101,00
98,00
95,00
90,00
85,00
90,00
100,00
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Resolução:
A chamada de margem ocorreu no dia 07, pois a margem ficará negativa então
a bolsa ou a corretora irá zerar a posição.
Dias

Preço
Futuro (R$)

00
01
02
03
04
05
06
07

100,00
101,00
98,00
95,00
80,00
70,00
60,00
55,00

Resultado
Diário (R$)
(101-100)*25 = 25
(98-101)*25 = -75
-75
-375
-250
-250
-125

Resultado
Acumulado (R$)

Saldo da Margem
de Garantia (R$)

25
25 + (-75) = -50
-125
-500
-750
-1000
-1250

1000,00
1000 + 25 = 1025
1025 + (-50) = 975
900
525
275
25
-100

Alavancagem:
Alavancagem financeira ou em inglês leverage, em essência se trata de aumentar
sua rentabilidade através da aquisição de dívida. No caso do Mercado Futuro
isso ocorre do seguinte modo. Como vimos, uma empresa precisa depositar uma
margem para negociar o título, então ela pode fazer uma operação de
R$10.000.000 com apenas R$500.000,00 ,se a margem for de 5% como neste
caso, deste modo o player pode movimentar muito mais do que ele possui
efetivamente.
Muitas vezes a própria margem pode ser financiada ou em vez de dinheiro
podem ser usados outros ativos financeiros. No final das contas é um modo de
aumentar a possibilidade do lucro a medida que aumenta-se também o
risco
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Caso da falência do Lehman Brothers
O Lehman Brothers foi um bulge bracket (gíria em inglês que faz alusão a um
grande banco com atuação mundial. O Credit Suisse, o Morgan Stanley e o
J.P. Morgan são exemplos de bulge brackets) americano, que foi fundado em
1850 no Alabama, e abriu o seu pedido de falência no dia 15 de setembro de
2008. Sendo até hoje a maior falência da história dos Estados Unidos.
O que poderia ter ocasionado a falência do quarto maior banco dos Estados
Unidos?
O banco de investimentos era um dos maiores operadores de empréstimos
a juros fixos de Wall Street, justamente o setor que foi o epicentro da crise
dos títulos subprime, que eram títulos de crédito imobiliário com alto risco de
inadimplência, os quais o banco havia investido massivamente. Uma política
com riscos agressivos, alta alavancagem e baixa liquidez, foram os fatores
determinantes para a quebra do banco.

Padronização:
Uma das principais funções da bolsa de futuros é fazer a intermediação entre
os players, imagine como deve ser difícil localizar duas pessoas que possuam
exatamente o mesmo desejo, ou seja, querem negociar a mesma quantidade do
mesmo grão com a mesma qualidade e querem manter o contrato pelo mesmo
tempo. Isso seria o caos e diminuiria drasticamente o número de negociações
da bolsa.
Para resolver isso, a bolsa padroniza seus contratos em quantidade, tempo de
duração e qualidade. Vamos a um exemplo para entendermos melhor.
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Exercício Comentado:
Imagine um mercado contendo 3 players. O primeiro deseja vender 150
bushels (Unidade de medida usada na bolsa, no caso da soja é equivalente a
27,216 Kg) de soja, o segundo deseja comprar 50 bushels e o terceiro deseja
comprar 100 bushels. Pede-se:
1.Quantos negócios podem ser feitos neste mercado?
2.Agora imagine se a bolsa cria um contrato padrão que tenha as seguintes
características: Quantidade 10 bushels e qualidade padrão. Quantos
negócios podem ser realizados agora?

Resolução:
1.Neste caso ninguém poderá realizar seus negócios, pois não possuem os
mesmos interesses.
2.Neste caso o primeiro player poderia vender 15 contratos, o segundo
adquiriria 5 deles e o terceiro 10. Atendendo assim os desejos de cada um.

1.4 Mercado de Opções
Para tentar ilustrar de uma maneira mais compreensível o mercado de opções,
começaremos o capítulo com um exercício elucidativo:
Exemplo para fixação:
Vamos supor que uma família decida, no mês janeiro, realizar uma viagem
para os EUA em novembro e precise de dez mil dólares para tal, entretanto
essa família possui a expectativa de que o preço do dólar irá disparar
bastante até novembro (suponha que o preço hoje esteja 4,10 e a
expectativa é de que se eleve à 4,80), infelizmente ela não possui o dinheiro
para comprar esse montante de moeda agora. O que eles podem fazer?
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Definição:
O mercado de opções é uma categoria de investimento que faz parte dos
ativos de renda variável. Em suma, Opções são contatos estabelecidos entre
compradores e vendedores, que projetam a compra ou a venda de ativos em
determinada data futura, por um preço pré-estabelecido.
Esses contratos são direitos: quem compra uma opção, chamado de “titular”,
tem o direito de exercer a compra ou a venda de determinado ativo a um
determinado preço. Quem vende uma opção, também chamado de lançador, por
sua vez, tem a obrigação quanto a esse exercício. De forma geral, a opção dá ao
titular o direito de fazer algo, mas caso não seja conveniente, ele não é obrigado
a exercitar esse direito.
Em um contrato futuro ou a termo, por outro lado, as duas partes se
comprometem mutuamente com alguma ação, portanto não há esse direito de
escolha por nenhuma das partes. Ademais, vale ressaltar que em um contrato a
termo ou futuro (exceto por requerimentos de margem/garantias), a compra de
uma opção exige o pagamento adiantado.

Resolução:
Voltando para o exercício da introdução, a solução do problema daquela
família seria adquirir o direito de poder comprar o dólar a um valor menor
àquele esperado, ou seja, compra-se o contrato que te dá o direito de
adquirir o dólar em novembro à 4,50, por exemplo. Supondo que no futuro o
valor do dólar realmente suba acima dos 4,80 esperados pela família,
podemos dizer que eles obtiveram êxito na operação em questão. Este foi
um exemplo de uma opção de compra.
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1.4.1 Tipos de Opções
O mercado de opções pode apresentar opções de negociação de dois
modelos: opções americanas ou europeias. As opções americanas se
caracterizam por possibilitarem sua liquidação a qualquer momento, desde que a
ação seja realizada dentro do prazo estipulado pela data de expiração. Já as
opções europeias somente podem ser exercidas no dia exato de sua data de
vencimento.
Por apresentarem uma maior liquidez, o modelo de opções americana
costuma ser adotado com maior frequência dentre as opções negociadas em
bolsas.

1.4.2 Características dos Contratos
Os direitos negociados nos contratos de opções também são chamados de
ativos objetos e entre eles, podemos encontrar ações, taxas de juros, índices de
preços, dólar, ouro e commodities em geral. Dentro da dinâmica de um contrato
de opção, apostadores se unem com expectativas diferentes em relação a um
determinado ativo em comum, no qual um dos lados aposta na queda e o outro
acredita na alta dos preços deste mesmo ativo-objeto.
A liquidação de um contrato ocorre mediante solicitação do titular (comprador) no momento do exercício, a depender do tipo de opção escolhida. Na
hipótese do exercício não ser solicitado na data de vencimento ou até a data de
vencimento, a opção é expirada, desconsiderando automaticamente os direitos
do titular e as obrigações do lançador.

1.4.1 Garantia dos Opções
Os compradores de opções não precisam oferecer nenhum tipo de garantia,
uma vez que, caso optem por não exercerem o seu direito, apenas perdem o
prêmio pago ao vendedor das opções. Já os vendedores de opções, por sua vez,
são submetidos a oferecerem garantias à Bolsa, em virtude de estarem sujeitos a
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incorrer em elevados prejuízos.
O objetivo da garantia é oferecer uma prevenção contra uma possível
inadimplência por parte do vendedor, permitindo a liquidação integral do
contrato. Lembrando que o valor da garantia é estabelecido pela Bovespa, de
acordo com a evolução diária do valor do prêmio da opção.

1.5 Opções de Compra
Definição de contrato de opções sob a ótica de um Vendedor:
O contrato de opção consiste em um acordo que dá ao seu vendedor
(lançador), o dever (e não o direito) de vender (se for uma opção de compra –
call) ou comprar (se for uma opção de venda – put) um determinado ativo em
uma data futura (opção europeia) ou durante um intervalo de tempo (opção
americana) por um valor previamente acordado (strike), mediante o recebimento
de um prêmio.
Operações de Compra:
Entre as operações possíveis de serem realizadas em uma opção de compra
temos:
Compra de uma opção de Compra
Venda de uma opção de Compra
Uma opção de call concede o direito de comprar um ativo-objeto no futuro,
através do pagamento de um preço de compra previamente estabelecido. Quem
compra uma opção de call (titular) tem o direito de comprar o ativo objeto
durante o período de validade do contrato. Usualmente, o investidor opta por
uma call quando ele acha que o ativo-objeto tende a se valorizar com o tempo e
lucra com a call exercendo o seu direito de compra. A ideia é que, ao chegar a
data de vencimento (ou antes disso, caso seja uma opção americana), o ativoobjeto esteja acima do valor de exercício (strike).
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Assim, para um comprador da opção de compra, seu prejuízo máximo é
limitado ao valor do prêmio, que já foi pago, já seu lucro é ilimitado e cresce à
medida que o preço do ativo-objeto aumenta. No entanto, sob a ótica de um
vendedor de uma opção de compra, o lucro máximo obtido é o valor do próprio
prêmio, que já foi embolsado, em contrapartida a seu prejuízo, que cresce à
medida que o preço do ativo-objeto sobe, tornando-se indeterminado.

1.6 Opções de Venda
Definição de um contrato de opções sob a ótica de um Comprador:
O contrato de opção consiste em um acordo que dá ao seu comprador (titular),
o direito (e não o dever) de comprar (se for uma opção de compra – call) ou
vender (se for uma opção de venda – put) um determinado ativo em uma data
futura (opção europeia) ou durante um intervalo de tempo (opção americana) por
um valor previamente acordado (strike), mediante o pagamento de um prêmio.
Operações de Venda:
Entre as operações possíveis de serem realizadas em uma opção de venda
temos:
Compra de uma opção de Venda
Venda de uma opção de Venda
A opção de put te concede o direito de vender um ativo objeto no futuro,
através do pagamento de um preço de compra previamente estabelecido. Quem
compra uma opção de put (titular) tem o direito de vender o ativo-objeto durante
o período de validade do contrato. Normalmente, o investidor opta por uma put
quando ele acha que o ativo-objeto vai se desvalorizar com o tempo e na
verdade, o objetivo principal de comprar uma put não é lucrar, mas sim proteger
a sua carteira contra a desvalorização do seu patrimônio investido.
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Quando se compra uma opção de put, é porque pretende-se fazer uma venda
coberta, ou seja, o investidor tem o ativo objeto em sua carteira e, por prever
uma desvalorização desse ativo, ele compra o direito de vendê-lo no futuro a um
preço pré-definido visando minimizar suas perdas.
Exemplo para fixação:
Um outro exemplo prático, fora do mercado financeiro, que ilustra um
operacional com opções é a negociação de um seguro para um carro. O
dono do carro (titular) tem o direito de vender seu carro para a seguradora
(lançador), por um preço previamente acordado em contrato, caso ocorra
um sinistro. Comparando com o mercado financeiro, é uma compra de uma
opção de venda.

Dessa forma, o titular de uma opção de venda tem um prejuízo limitado ao
valor do prêmio já pago, e quando o preço do ativo-objeto cai, seu lucro aumenta
proporcionalmente, se encerrando apenas ao atingir o preço mínimo de um ativo
que é igual a zero.
O lançador de uma opção de venda, por sua vez, tem seu lucro limitado ao
prêmio da opção, já seu prejuízo cresce à medida que o preço do ativo-objeto cai.
Entretanto, seu prejuízo na opção também é limitado, uma vez que, na pior das
hipóteses, o lançador pode apenas ficar tragicamente zerado, sendo o preço
mínimo possível do ativo objeto igual a zero.
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1.7 Relação temporal entre o Mercado Futuro e Spot
Também chamado de contrato à vista, o contrato spot é um instrumento
oposto ao contrato à prazo ou contrato futuro. Como visto anteriormente, um
contrato futuro (ou contrato a termo), é uma operação que envolve um contrato
de compra e venda na data atual, mas com a entrega e o pagamento em uma
data futura especificada. Logo, a diferença no preço de um contrato futuro ou a
termo versus um contrato à vista leva em consideração o valor temporal do
pagamento, com base nas taxas de juros e no prazo até o vencimento.
Diferentemente dos contratos de futuros e opções, em que normalmente é
exigido um depósito, as transações à vista não exigem garantias nem capital
extra. Por isso, os contratos spot são os mais indicados para operações de curto
prazo. Porém, dependendo do ativo, operar contratos spot pode ser uma
estratégia de alto risco – já que os preços podem variar significativamente em um
curto período de tempo.
O risco na atividade agropecuária difere de outras atividades produtivas,
principalmente em função da dependência dos fatores climáticos, do elevado
tempo em que algumas culturas permanecem no campo sem propiciar retorno
do investimento realizado, da dificuldade de negociação em função de os
produtos serem perecíveis, bem como a volatilidade dos preços.

1.7.1 Conversão da Curva do Mercado Futuro com a Curva do Mercado
Spot
Agora, para podermos entender como se dá a relação de conversão entre os
preços do mercado futuro e o spot, devemos nos debruçar teoricamente na
maneira com que são definidos e fixados os preços de commodities agrícolas no
mercado futuro.
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Formação dos preços no Mercado Futuro (commodities agrícolas):
Para formação de preços no mercado futuro de commodities agrícolas, os
indivíduos as manteriam em estoque não por seu valor de investimento e sim
pela possibilidade de consumo. Portanto, os indivíduos que possuem essa
mercadoria não desejariam vendê-la para comprar contratos futuros, já que eles
não poderiam ser consumidos imediatamente, logo o preço a termo seria no
mínimo o valor corrente do ativo mais seu custo de armazenagem corrigido pela
taxa de juros no tempo de duração do contrato:

F ≤ (S + U) e rt
Onde:
F: preço a termo ou futuro do ativo;
S: preço corrente;
U: custo de armazenagem;
r: taxa de juros livre de risco;
t: tempo para que a mercadoria seja entregue pelo contrato futuro.
Fonte:

Contudo, neste caso mostrado pela equação não haveria um incentivo à produção de uma commodity ou a sua compra no mercado à vista já que os preços a
termo sempre seriam menores ou iguais à valorização dos mesmos. O que poderia
equilibrar essa relação seria a possibilidade de ganho por quem detivesse essa
mercadoria em caso de uma escassez temporária ou com a possibilidade de
manutenção de um determinado processo produtivo em andamento, essa
vantagem é conhecida como convenience yield do produto. Portanto,
transformando a inequação em uma igualdade teríamos:

Fe

yt

= (S + U) e

rt

Onde:
y: convenience yield
Fonte:
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Definição: Convenience yield
De acordo com Hull (1995), o convenience yield refletiria as expectativas do
mercado quanto à disponibilidade futura de uma commodity. Quanto maior a
possibilidade de ocorrer escassez durante a vida do contrato futuro, maior o
Convenience yield. Se os usuários da commodity possuírem estoques elevados
será pouco provável que a ocorrência de escassez em um futuro próximo, e o
Convenience yield tenderá a ser baixo. Por outro lado, baixos estoques resultarão
em um Convenience yield elevado.
Como comentado por Bessada (2000), a diferença entre os preços futuros e o
à vista, significaria o custo de manutenção da mercadoria estocada reduzida do
convenience yield. Portanto, ao longo do tempo esses preços tenderiam a
convergir, já que esses custos deixariam de existir.
Então, de certa forma, seria esperado que os investidores corrigissem suas
expectativas conforme novas informações fossem surgindo. Logo, os preços
seriam corrigidos de acordo com as expectativas dos preços futuros para o
tempo t (vencimento do contrato), logo não existiria um prêmio sobre o risco:

F t-n = E(S t )
Onde:
F t-n : preço futuro na data t-n;
E(S t ): Esperança de preço na data de vencimento t;
n: períodos antes do vencimento;
Fonte:

Contudo, alguns trabalhos empíricos sugerem que os preços futuros poderiam incorporar um prêmio pelo risco sistêmico e, por isso, um especulador
que assumisse uma posição comprada em contratos futuros exigiria uma taxa de
retorno para realizar o investimento em função do seu risco. A relação entre o
preço futuro e à vista esperado para t seria:
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F t-n = E(S t )e (r-k)t
Onde:
k: fator de risco sistêmico;
Fonte:

Nessa situação, se o preço à vista estiver positivamente correlacionado com
os fatores de risco sistêmicos, teremos, nesse caso, k>re F<E(ST). Por outro lado,
se o preço à vista estiver negativamente correlacionado com os fatores de risco,
então teremos uma situação em que F> E(ST). Obviamente, quando o preço não
tiver correlação com os fatores de risco sistêmicos o preço futuro poderá ser um
estimador não-viesado para opreço à vista.
A fixação dos preços futuros e a convergência entre os preços à vista e futuro
só serão garantidas pela arbitragem se estiver tratando de commodities
estocáveis, vez que essa é uma condição necessária para que exista arbitragem.
Porém, algumas commodities consideradas perecíveis ou não-estocáveis
negociadas no mercado futuro não poderiam ter seu preço fixado por
intermédio da arbitragem. Segundo Damodaran (2001), em um contrato futuro
de commodities não-estocáveis o preço será influenciado:
1. Pelo preço à vista esperado para a data de vencimento. Se esperar que o
preço à vista da mercadoria suba até o vencimento, os preços futuros serão
maiores que o preço spot atual. Se esperar que o preço caia até o vencimento, o
preço futuro será menor que o atual preço à vista.
2. Pelo prêmio de risco associado à posição tomada no mercado futuro: Em um
contrato futuro, existe uma posição comprada e outra vendida; a direção do
prêmio de risco dependerá de o comprador ser visto como especulador ou
hedger. Em um mercado agrícola em que os produtores são vendedores
primários dos contratos futuros e os especuladores são compradores, os preços
futuros tenderiam a ser menores que os preço esperados no futuro:
Preço Futuro = Preço sport - Prêmio de risco (Normal Backwardation)
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Em uma situação em que os compradores são usuários da mercadoria e os
especuladores são os vendedores dos contratos futuros e garantidores dos
preços de compra, os preços futuros seriam maiores que os preços à vista
esperado (Contango). De acordo com Damodaran (2001), nos mercados futuros
modernos não haveria compradores ou vendedores dominados por usuários ou
produtores e, portanto, não haveria nenhuma razão para que os prêmios de
risco sejam positivos ou negativos. Se ambos os agentes estiverem especulando
no preço, em vez de fazer a proteção o benefício pode ser zero, o que levaria a
um prêmio igual a zero.
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2 Operações com Commodities
2.1 Operação de Hedge
O Hedge é uma palavra de origem inglesa que significa “cobertura”, ou seja,
se trata de uma estratégia por parte da empresa ou investidor, que visa a
proteção de um determinado tipo de investimento contra riscos de variação do
preço, neutralizando a posição assumida. Nesse sentido, uma operação de
hedging é um mecanismo usado de forma pontual, haja vista é regulado pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN), em períodos nos quais se vislumbra
uma maior volatilidade como, por exemplo, em anos eleitorais, pois se trata de
um evento que pode gerar aversão ao risco.

2.1.1 Funcionamento do Hedge
Historicamente, as operações de Hedge são utilizadas, principalmente, por
produtores agrícolas. Isso ocorre, pois, como o mercado de commodities
apresenta uma forte oscilação dos preços, é mister que os produtores e
compradores se protejam, como uma forma de prevenir prejuízos desastrosos.
Em um contrato de hedge o valor da mercadoria, ação, título ou taxa cambial
é fixo. E, por se tratar de um contrato, ambas as partes - compradores e
vendedores, concordam em um preço, que deve ser cumprido no prazo
estipulado.
Logo, caso ocorra algum evento macroeconômico que promova a queda ou
valorização de um dos ativos já mencionados, o valor de referência outrora
transigido é o que será levado como referência na transação.
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2.1.2 Tipos de Hedge
Em uma segunda análise, cabe ressaltar, que existem diferentes maneiras de
desenvolver o Hedge, já que a proteção contra perdas pode ocorrer de
diferentes maneiras. Nesse contexto, ilustra-se abaixo alguns tipos mais comuns
dessa operação no mercado de commodities;
Hedge Natural:
O Hedge Natural, como o próprio nome indica, é um tipo de proteção contra a
variação dos preços que ocorre naturalmente, ou seja, sem a necessidade de
uma intervenção para acontecer. Para exemplificar, as empresas
agroexportadoras utilizam diariamente desse método, já que as suas receitas
são em dólar e, da mesma maneira, os custos podem ser também. Diante disso,
as empresas do setor agrícola ao venderem para o exterior o produto recebem
em dólar e, paralelamente, necessitam comprar insumos que, na maioria das
vezes, são cotados na mesma moeda. Portanto, quando a moeda norteamericana se valoriza há um acréscimo no valor pago pelos insumos, no entanto
as receitas tendem a se beneficiar também e, dessa forma, a uma compensação
entre perdas e ganhos, naturalmente.
Hedge em Commodities:
As commodities, como já definidas no capítulo 1.1, são produtos com alto
grau de padronização e negociados em grandes mercados. Assim, o hedge em
commodities costuma ser feito nos mercados futuros, pois com a compra e a
venda de contratos futuros, os produtores conseguem determinar um preço fixo
para as mercadorias, que serão pagas no futuro, quando os produtos forem
entregues. E, dessa maneira, os produtores são capazes de se blindarem do
efeito da imprevisibilidade do movimento de oferta e demanda. Com isso, o
preço é assegurado e há uma previsibilidade diante das futuras receitas.
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Hedge Cambial :
O hedge cambial se trata de um conjunto de instrumentos utilizados para
proteger investimentos e negócios dos riscos da variação do câmbio. Desse
modo, essa estratégia é possível ser utilizada por investidores, empresas
importadoras e exportadoras e até por turistas. Por outro lado, é importante
ressaltar, que essa proteção é determinante para as empresas exportadoras e,
principalmente, para aquelas que comercializam em grandes quantidades, como
as voltadas ao agronegócio. Isso ocorre, pois, o objetivo dessa operação é travar
o preço de uma moeda em data futura e garantir a previsibilidade da transação.
E, dessa maneira, proporcionando, por exemplo, em momentos de crise, onde
a moeda de países emergentes, como o real, tende a perder valor frente a
moedas fortes como o dólar, um tipo de garantia ao investidor ou empresa.

Caso Sadia e o prejuízo de R$2,5 bilhões:
A empresa Sadia, hoje, está listada entre os integrantes do conglomerado
alimentício BRF, antes denominado como BRF Brasil Foods. Essa fusão
ocorreu devido ao prejuízo de R$2,5 bilhões no ano de 2008, que
ocasionou na união com a sua maior rival - Perdigão, e possibilitou a
formação do grupo alimentício supracitado. Nesse sentido, o que levou ao
prejuízo da empresa foi um lançamento de opções de dólar na
BM&FBovespa, com prazo de 12 meses, na expectativa de comprar a
moeda com preço mais baixo ao final desse período. Porém, essa opção de
vender contratos futuros de câmbio apostando na queda, coincidiu quando
a falência do banco norte-americano Lehman Brothers, já mencionado,
elevou o dólar e deu início à crise global. Consequentemente, a empresa
acabou se fundindo com a Perdigão no ano de 2009, após cavar um rombo
bilionário investindo fora do seu setor.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

33
2.2 Operação de Arbitragem
A arbitragem é uma operação que consiste na compra e venda de determinado ativo, em mercados diferentes, com o principal objetivo de obter
lucro sem riscos e, preferencialmente, sem a utilização de recursos próprios,
diante da rápida discrepância de preços. Essa operação é voltada para um tipo
de investidor, que já está inserido no mercado há muito tempo, devido a alta
complexidade da operação. Além disso, ela pode envolver operações no
mercado futuro, com derivativos, no mercado à vista, com ações e até mesmo
com o aluguel de ações, e também no mercado de opções.

2.2.1 Funcionamento da arbitragem
Para compreender como realmente funciona a operação de arbitragem será
proposto abaixo dois exemplos. O primeiro, se trata de um exemplo de
arbitragem no cotidiano e o segundo se trata de um exemplo de arbitragem no
mercado financeiro, respectivamente.

Arbitragem no cotidiano
Suponha que você conheça uma pessoa que deseja muito comprar um
determinado modelo de carro. Paralelamente, você também conhece outra
pessoa que está vendendo exatamente o mesmo modelo de carro que a
primeira pessoa deseja. Diante disso, a primeira pessoa que deseja muito
adquirir o carro está disposta a pagar até R$100.000,00 por ele. Ao mesmo
tempo, a segunda pessoa deseja se livrar do veículo o mais rápido possível,
está disposta a vender por R$60.000,00. Nesse momento, você observa uma
possibilidade de arbitragem bastante nítida, ou seja, é possível comprar o
carro do vendedor pelo valor de R$60.000,00, e então vender o carro à
pessoa que deseja comprar pelo valor de R$100.000,00. Logo, você
embolsará o valor de R$40.000,00 apenas fazendo uma intermediação entre
um comprador em potencial e um vendedor em potencial.
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Arbitragem no Mercado Financeiro
Suponha que um investidor esteja interessado em negociar café. Dessa
maneira, o mesmo busca por informações e descobre que o preço da saca
do café esteja, naquele momento, R$65,00 a saca. Paralelamente, ele
observa que no mercado futuro, daqui a seis meses, o preço dessa mesma
saca de café está em R$70,00. Diante disso, o investidor decide se
aprofundar no assunto e descobre que, em determinada instituição
financeira, ele poderia conseguir um empréstimo de R$65,00, hoje, pagando
juros por esse crédito de R$2,00 no período de seis meses. Assim,
conectando todas essas informações, diz que esse investidor está
realizando uma operação de arbitragem, já que ele pagará esse crédito de
R$65,00 no banco, o utilizará no mercado à vista com a compra da saca de
café pelo mesmo preço, armazenará essa mercadoria por seis meses e,
então, a venderá por R$70,00. Além disso, honrará os seus compromissos
com a instituição financeira de R$67,00 e, com isso, lucrará, na totalidade da
operação, R$3,00 sem ter aplicado nenhuma parcela do seu capital na
operação.

2.2.2 Tipos de Arbitragem
Existem três maneiras que o arbitrador pode se aproveitar de forma a lucrar
com essa diferença de preço.
Arbitragem cambial
A arbitragem cambial é uma operação que ocorre na compra e venda de uma
mesma moeda em mercados diversos. Assim, o principal objetivo é lucrar com
uma eventual discrepância entre o preço dela em cada um dos mercados.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

35
Arbitragem bolsa a bolsa
A arbitragem bolsa a bolsa é um tipo de operação que visa a compra e venda
de um mesmo ativo negociado em Bolsas diferentes. Por exemplo, as ações de
uma empresa listada em Bolsas de Valores americanas e chinesas. Desse modo,
o investidor ao vislumbrar uma oportunidade de arbitragem com a diferença de
preços, faz-se necessário uma conversão da cotação do ativo na moeda local em
relação a do outro país.

Arbitragem à vista contra a prazo
A arbitragem à vista contra a prazo é uma operação com o objetivo de gerar
lucro através da diferença de preço entre um ativo à vista e outro que é
negociado a prazo (mercado futuro). Para esclarecer, um exemplo dessa
operação seria caso algum ativo replique o desempenho do Ibovespa no
mercado à vista e contratos futuros desse mesmo índice.
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2.3 Operação de Cash And Carry
O termo Cash And Carry pode ser aplicado para diferentes modalidades de
trocas em mercados distintos. No entanto, no âmbito do mercado financeiro,
esse conceito se refere a um tipo específico de operações de compra e venda de
ativos, cujo perfil de investidor mais recorrente é aquele que busca operações de
menor risco. Em suma, trata-se de uma estratégia que consiste em adquirir ativos
financeiros no mercado à vista, e, de forma correlata, executar ordens de vendas
do ativo em questão no mercado futuro.
De forma geral, essas operações se desenvolvem baseadas em commodities –
como milho e soja, por exemplo – e passam a fazer sentido quando se identifica
uma assimetria entre o valor real do ativo e sua precificação atual no mercado à
vista. Assim, o investidor se torna, ao mesmo tempo, comprador e vendedor,
buscando lucrar com a elevação dos preços futuros que potencialmente irá se
concretizar.
Seguindo a mesma lógica, há também o ‘’Cash and Carry Reverso’’, que nada
mais é do que a venda de papéis no mercado presente e sua compra no
mercado futuro, quando há a expectativa de queda na precificação dos ativos
envolvidos no trade.
A título de exemplificação, suponhamos que no mercado atual o preço da
arroba do boi gordo esteja cotado em R$100,00. No entanto, nos quadros do
mercado futuro, há contratos com vencimentos de 90 dias precificando a arroba
em R$110,00. Essa diferença, somada aos custos operacionais que
costumeiramente devem ser considerados nessas operações, é, teoricamente, o
lucro que será obtido ao fim do período caso as expectativas se efetuem.
No entanto, é pertinente ressaltar que essa seara de operações no mercado
financeiro é basicamente exclusividade dos chamados investidores institucionais.
Isso porque, quando pensamos em pessoas físicas, é muito raro que consigam
agregar o volume de dinheiro e a robusta estrutura operacional necessária para
operar a grande monta de contratos envolvidos nas operações, com o mínimo de
latência envolvida ante cada uma das compras ou vendas.
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2.4 Spread Trading
De partida, é preciso conceituar sobre o que se trata o ‘’spread’’. A palavra se
refere, basicamente, à diferença entre o valor presente e a projeção futura
relativa a um título, ação, derivativo ou qualquer outra categoria de artigos no
mercado financeiro, de forma geral. Essa diferença (o spread) propriamente dito,
é o que define a lucratividade bruta de uma operação nos ‘’balcões’’ de negócios
em finanças mundo afora. Assim, o spread existente entre o preço médio de
ações compradas à vista por um investidor e sua precificação nominal quando de
sua venda define a margem bruta de lucro engendrada na operação. Se uma
ação na bolsa tem seu preço de venda mais baixo definido em R$ 20 e o preço de
compra é de R$ 18, temos um spread de R$ 2.
Além do Spread embutido em operações de compra e venda de ativos
financeiros em bolsa, também existe o spread bancário, que se faz mais presente
no cotidiano da grande massa da população. Nesse caso, as instituições
financeiras concedem crédito por uma taxa de juros mais alta que a utilizada na
captação de recursos, como quando emitem algum tipo de título no mercado. A
diferença entre as taxas é o spread, que existe para que seja possível pagar os
investidores e os custos da operação e ainda ter lucro.
Desta feita , se um banco paga 3% de juros ao ano a um investidor e empresta
esse dinheiro a taxas de 25% a.a., seu spread é de 22 pontos percentuais. O
spread é a principal métrica mobilizada e utilizada para definir o lucro dos bancos
nas operações correntes. Para definir o spread, bancos levam em conta os riscos
da operação, como as taxas de inadimplência, a tributação e os demais custos
relacionados, além da expectativa de lucro.
O spread é uma ferramenta importante que auxilia o investidor a verificar quais
ações possuem maior taxa de liquidez e movimentação no dia a dia de uma bolsa
de valores. Logo, quanto maior a liquidez de um ativo, menor será o spread entre
o preço de compra e o preço de venda. Nesse contexto, vale lembrar que a
liquidez se refere à facilidade de negociação de uma determinada ação.
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Quando falamos em spreads mais baixos, é mais fácil para o investidor realizar
a venda do papel, o que é muito relevante para quem opera no day trading, por
exemplo. No entanto, se por um lado ele está relacionado a uma menor liquidez,
por outro, os Spreads mais altos indicam maiores ganhos na operação, mas ela é
mais difícil de se concretizar, o que significa baixa liquidez.
Levando em conta todos os fatores apresentados, há que se considerar que o
sucesso em uma operação de spread trading está relacionado com a capacidade
do operador em analisar os fatores condicionantes de uma mercado tão
complexo e globalizado. Seja através da análise técnica, que foca em indicadores
de curto prazo, ou da abordagem fundamentalista, que tem suas premissas
destinadas ao chamado buy and hold, toda operação deve levar em conta a
multiplicidade de fatores econômicos e não econômicos que podem interferir na
precificação dos ativos e, portanto, na rentabilidade da troca em questão.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

39
3 Categorias de Commodities e Seus Contratos
3.1 Commodities Agrícolas
Tendo em vista que somos um país agroexportador, as commodities agrícolas
acabam sendo de fundamental importância para nossa economia. É comum
vermos em jornais notícias atreladas a esses ativos, pois são produtos essenciais
para o consumo, tanto interno, quanto externo. Por isso possuem uma grande
influência na bolsa de valores e em nossa balança comercial.
Como já vimos no Capítulo 1, commodities, em sua tradução literal são
“mercadorias”, as quais servem de matéria prima, tem baixa diferenciabilidade, e
geralmente são negociadas em grandes quantidades, em mercados com alta
liquidez, e que podem ser estocadas com facilidade.
É importante ressaltar que não são todos os produtos provenientes do campo
que são caracterizados como commodities, vale o exemplo da uva, que por mais
que seja um produto agrícola não atende a todas as características de uma
commodity. Veremos a seguir as principais commodities agrícolas e suas
características:

3.1.1 Boi Gordo
Pelo fato do Brasil ser um dos maiores exportadores de carne bovina do
planeta, o Boi Gordo se caracteriza por ser uma das principais commodities do
país. A negociação ocorre por meio de contratos futuros para que seja evitada
a oscilação dos preços. Ou seja, os participantes do mercado podem determinar
o preço antecipadamente.
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Código de Negociação

BGI

Objeto de Negociação

Bovinos machos, com 16 arrobas líquidas ou mais de
carcaça e idade máxima de 42 meses

Tamanho do Contrato

330 arrobas líquidas (4950 kg)

Lote Padrão
Cotação

1 contrato
R$ por arroba líquida, com duas casas decimais

Fonte: Autoral

3.1.2 Café
Uma das bebidas mais consumidas do planeta, o café teve suas primeiras
mudas plantadas no Brasil por volta de 1720 na província do Pará, desde então, o
grão sempre cultivou uma forte relação com o Brasil, e atualmente, carregamos o
título de maior exportador de café do mundo, com cerca de 30% das
exportações mundiais. Tal fato mostra o quão relevante o café é para nossa
economia, e isso acaba se refletindo na bolsa de valores, onde o café é operado
por meio de contratos. Tais contratos podem ser liquidados tanto
financeiramente antes do vencimento, quanto fisicamente no vencimento, por
meio da entrega física do produto nos armazéns cadastrados na B3.
Código de Negociação

ICF

Objeto de Negociação

Café cru, em grão, de produção brasileira, coffea
arábica, tipo 4-25 (4/5)

Tamanho do Contrato

100 sacas de 60kg líquidos (equivalentes a 6
toneladas métricas)

Lote Padrão
Cotação

1 contrato
Dólares dos Estados Unidos por saca, com duas
casas decimais

Fonte: Autoral
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O Café Brasileiro e a Crise de 1929
A economia americana durante a Primeira Guerra Mundial e a década
subsequente foi marcada por um enorme crescimento econômico, que se
uniu a inúmeros avanços tecnológicos e culturais.
Situação semelhante ocorreu no Brasil, que era um dos maiores exportadores
de café do mundo. O dinheiro do café proporcionou, assim como nos Estados
Unidos, uma grande evolução tecnológica e cultural no país.
Este período ficou conhecido no Brasil como “Os Loucos Anos 20” e nos
Estados Unidos como Roaring Twenties (tradução livre, os barulhentos anos
20).
Infelizmente em 1929 com o crash da bolsa de Nova York a economia
americana mergulhou em uma crise econômica sem precedentes conhecida
como great depression (tradução livre, a grande depressão).
Como o café era considerado um bem superior à medida que a renda dos
americanos despencavam, a demanda pelo grão diminuía. Como o Brasil era
um dos principais fornecedores de café para os americanos esse choque na
demanda diminuiu drasticamente o preço do nosso café.
Para evitar consequências graves para a economia do Brasil o governo
comprou milhares de toneladas de café e as queimou, para diminuir a oferta e
elevar o preço do grão evitando assim danos maiores.

3.1.3 Soja
Amada por alguns, odiada por outros, a tão polêmica soja começou a se
expandir no Brasil ainda na década de 1970, quando a indústria de óleo
começou a ser ampliada. A evolução do cultivo ocorreu de maneira tão
repentina, que na mesma década passou a ser a principal cultura do
agronegócio nacional, ocupando o título desde então.
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Para que você tenha uma ideia do quanto produzimos de soja e o quanto
isso vale, na safra de 2020/2021 foi produzido 362.946 milhões de toneladas
(12.013.209,01 milhões de bushels) do grão, e em novembro de 2021 o valor do
contrato da soja está em 12,45 US$/bushel. Tais dados mostram a relevância que
a principal commodity agrícola do brasil tem em nossa economia. Mas como ela é
negociada na B3? É isso que veremos agora.
Código de Negociação

SFI

Objeto de Negociação

Soja em grão a granel tipo exportação, com os
seguintes limites máximos: 14% de umidade; 1% de
matérias estranhas e impurezas; 30% de
quebrados; 8% de esverdeados; 8% de avariados,
dos quais se permite até 6% de grãos mofados, até
4% de grãos queimados

Tamanho do Contrato

450 sacas de 60kg líquidos (equivalentes a 27
toneladas métricas)

Lote Padrão
Cotação

1 contrato
US$ por saca, com duas casas decimais

Fonte: Autoral

3.1.4 Milho
Condições climáticas e geográficas favoráveis fazem com que o Brasil
carregue a medalha de bronze na produção mundial desse grão. O tão famoso
milho pode ser utilizado tanto na alimentação animal, quanto na indústria (seja
alimentícia ou não). Como a produção de milho no Brasil conta com diferentes
locais de cultivo, a produção garante a oferta em boa parte do ano. No entanto,
grande parte das negociações acontece nos períodos de safra e entressafra.
Por se tratar de um dos grãos mais consumidos do planeta, consequentemente
os recursos provenientes dessas negociações possuem um enorme potencial de
geração de riqueza e uma grande importância para a economia. Mas como você
pode investir nisso? Veja a seguir as principais informações técnicas de como o
milho é negociado na B3:
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Código de Negociação

CCM

Objeto de Negociação

Milho em grão a granel, com odor e aspectos
normais, duro ou semiduro e amarelo)

Tamanho do Contrato

450 sacas de 60kg líquidos (equivalentes a 27
toneladas métricas)

Lote Padrão
Cotação

1 contrato
Reais por saca, com duas casas decimais

Fonte: Autoral
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3.2 Commodities Financeiro, Metais e Energia
Commodities financeiras:
As commodities financeiras são compostas por moedas, como, euro, dólar,
libra e real. Além disso, títulos públicos emitidos pelo governo federal também
estão incluídos.
Commodities metais:
Os metais são commodities físicas que podem ser mineradas ou extraídas.
Há uma subdivisão em metais preciosos ( Ouro, Prata, Platina) e metais de base
(Cobre, Zinco e Alumínio) que apresentam uma alta demanda no mercado
internacional e nacional. O valor de mercado dos metais preciosos altera na
mesma direção e têm a onça troy como unidade de medida.
O ouro é um hedge contra a inflação, uma vez que, funciona como um porto
seguro diante das especulações do mercado, por ser um metal limitado no nosso
planeta. E, tem diversos usos em atividades industriais.
Já os metais de base são utilizados como indicadores que demonstram
crescimento ou recessão econômica. O aumento da demanda chinesa por esses
metais é o principal impulsionador global de insumos, ligado aos setores de
construção e infraestrutura. Negociados por meio de contratos futuros,
possibilitando a movimentação do preço.
Commodities de Energia:
Incluem combustíveis fósseis como Carvão, Petróleo e Gás Natural,
apresentam dificuldade em sua extração. Seu preço é altamente influenciado por
crises econômicas globais, por redução ou aumento de produção, e variações no
mercado de energias verdes emergentes.
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São negociados por contratos futuros, opções, fundos e ações de empresas
no setor de energia. O preço interfere em outras commodities e impulsionam a
inflação, tornando-se uma proteção contra ela.

3.2.1 Dólar Futuro
O dólar é referência monetária nacional considerada uma das moedas mais
fortes. Negociada nas Bolsas de Valores mundiais, no Brasil, operação realizada
na B3. Esse investimento pode ser comprado ou vendido no mercado futuro a
partir de contratos. O objetivo dos negociadores é que durante o período
investido entre o fechamento do contrato e a execução, ocorra a valorização do
dólar, fazendo com que haja lucro nessa operação.
Como funciona?
Existem duas maneiras de realizar a compra: contratos cheios (DOL) e
minicontratos ou mini dólar futuro (WDOL). Os cheios são, geralmente,
comercializados em lotes de 5 contratos sendo que cada um equivale a US $50
mil. Já os minis têm preços variados, com alta liquidez, podendo resgatar o valor
em qualquer momento, facilitando a operação de pessoas físicas. Na execução
do contrato, caso o valor do dólar for maior que o contratado o investidor obtém
lucro caso contrário tem prejuízo. O vencimento dos contratos de dólar futuro
ocorre no primeiro dia útil de cada mês, conforme indicado na Bolsa de
Valores.
Como operar o dólar futuro?
Os contratos do investimento são realizados por home broker, um sistema
ofertado por corretoras para conectar seus usuários ao “pregão eletrônico” do
mercado. A negociação do contrato pode ocorrer também por meio da mesa de
operações da corretora. Operar o dólar futuro permite alavancagem, ou seja, é
possível movimentar valores muitos maiores do que a pessoa realmente têm,
além disso, é comum a realização de operações de curtíssimo prazo.
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Por fim, outra forma de operar é investindo a longo prazo em contratos
cheios, podendo mudar as posições conforme os movimentos do mercado. Ao
investir dessa maneira, há maiores chances de lucratividade e proteção do
patrimônio.
Qual a influência do Dólar nas Commodities Agrícolas Brasileiras?
Como já vimos o câmbio é definido por oferta e demanda, deste modo caso
algo ocorra no cenário interno e os investidores decidam tirar suas
reservas do país, isso aumentará a demanda pelo dólar.
Neste caso nossa moeda se desvaloriza e assim nossos produtos agrícolas
se tornam mais procurados no mercado internacional, pois estão “mais
baratos” e assim o produtor tende a exportar mais criando uma diminuição
da oferta no mercado interno aumentando o preço dos alimentos nas
gôndolas do supermercado.
Caso o oposto ocorra e o real ganhe valor frente ao dólar o produto
brasileiro se torna “caro” no mercado internacional, assim o produtor tende
a exportar menos aumentando a oferta no mercado interno e abaixando o
preço dos produtos nas gôndolas.

3.2.2 Ouro
O mercado de ouro integra o grupo dos chamados mercados de risco já que
suas cotações variam segundo a lei da oferta e da procura. No mercado
internacional, a referência mundial para a negociação de ouro é a Bolsa de
Mercadorias de Nova York (COMEX), na qual negociam-se contratos futuros desta
commodity. As cotações do ouro neste mercado são baseadas em relação à onça
troy, que equivale a 31,104 gramas.
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No Brasil, o maior volume de comercialização de ouro se faz através da Bolsa
de Mercadorias e Futuros (BM&F). Entretanto, fatores como as perspectivas
do mercado interno brasileiro e, principalmente, as cotações do dólar flutuante,
também influenciam incisivamente as cotações desta commodity. Deste modo, o
cálculo do preço do ouro na BM&F depende diretamente das variações do preço
do dólar no mercado flutuante e dos preços do metal na Bolsa de Mercadorias
de Nova York.
No Brasil, o maior volume de comercialização de ouro se faz através da Bolsa
de Mercadorias e Futuros (BM&F), que é a única no mundo que comercializa
ouro no mercado físico.
Tradicionalmente, a cotação da BM&F mantém a paridade com este valor
referencial variando 2%, em média, para baixo ou para cima. Existem dois tipos
de investidores no mercado de ouro no Brasil: o investidor tradicional - que
utiliza o ouro como reserva de valor -, e o especulador - que está à procura de
ganhos imediatos e de olho na relação ouro/dólar/ações procurando a melhor
alternativa do momento.
Atualmente há dois mercados no Brasil para o ouro:
Mercado de balcão: operações são fechadas via telefone; após o pagamento,
o comprador tem duas opções: deixar o ouro depositado em custódia em
uma instituição financeira, levando consigo um certificado de custódia; retirar
fisicamente a quantidade de ouro adquirida.
Mercado spot nas bolsas: a entrega do ouro se dá em 24 horas, os volumes
negociados são transferidos automaticamente entre as contas dos clientes
em diferentes bancos, sem que o metal passe pelas mãos de quem negocia.
No mercado de bolsas, trocam-se certificados de propriedade. Em qualquer
caso, a responsabilidade pela qualidade do metal é da fundidora e não do banco,
que é apenas o depositário.
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3.2.3 Petróleo
O petróleo bruto é um combustível fóssil líquido resultante da decomposição
de plantas e animais enterrados e expostos a calor e pressão extremos.
Apresenta grande demanda mundial e seu preço tem alcançado valores
altíssimos nos últimos tempos. Dois dos principais pontos de referência para os
preços do petróleo bruto são o WTI (West Texas Intermediate) dos Estados
Unidos e o Brent do Reino Unido, havendo diferenças entre preços, teor de
enxofre e densidade (tipos de petróleo).
A demanda por esse produto depende da economia mundial e sua
especulação, geralmente, seus preços são medidos em USD.
O preço do barril de petróleo (159 litros) oscila no mercado internacional 24
horas por dia. O WTI corresponde principalmente ao petróleo extraído no Golfo
do México e o Brent, no Mar do Norte como no Oriente Médio. São fatores que
determinam a oscilação do preço dessa commodity: produção estipulada pela
OPEP (Organização dos países exportadores de petróleo), demanda pela
produção (países com alta demanda energética e investimentos).
O petróleo é negociado por meio de contratos no mercado futuro, com muito
destaque nas bolsas mundiais. Apresenta grande volatilidade, fator que gera o
interesse de traders. O valor do contrato depende do preço do barril e do preço
do dólar. O petróleo é uma matéria-prima de energia fóssil que é produzida
principalmente por países do continente americano e asiático.
A forma de coleta dessa commodity é por meio de perfuração e pode ser
entregue de forma refinada ou não para o país consumidor. Essa matéria permite
a produção de combustíveis, como gasolina e diesel e é fundamental para muitas
indústrias e parques industriais.
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A Pandemia do COVID-19 e o Preço Negativo do Barril de Petróleo
No dia 22 de abril de 2020 o barril do Petróleo atingiu o preço de -U$37,00
por barril. O que pode ter ocorrido?
Primeiro precisamos entender o que significa o preço negativo. Isso significa
que a demanda por petróleo estava tão baixa que as empresas estavam “te
pagando para se livrar” do petróleo que estava estocado.
Isso ocorreu, porque com a pandemia do coronavírus as pessoas pararam
de usar seus carros, reduzindo assim a demanda por combustíveis. O
choque na demanda foi tão forte e repentino que o preço do barril no
mercado futuro ficou negativo.

3.2.4 Créditos de Carbono
O que é crédito de carbono?
Uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de
carbono. A redução da emissão desse gás pode ser convertida em créditos de
carbono, utilizando-se o conceito de carbono equivalente (a cada tonelada de
CO2 não emitida à atmosfera ou reduzida gera um crédito de carbono). Com
isso, podemos dizer que os créditos de carbono significam uma redução na
quantidade esperada de emissões.
Existem dois mercados de carbono: o regulado e o voluntário. Nos mercados
regulados, os governos determinam uma meta para setores específicos e para
cada player. Sendo assim, cada empresa tem uma meta de emissão de CO2 que,
se não for cumprida, essa corporação é obrigada a comprar créditos para
compensar esse excedente. Do outro lado, as empresas que emitem menos que
o valor estabelecido podem comercializar esse saldo em excesso.
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Como investir em crédito de carbono?
Com metas agressivas de corte de emissões, a tendência do crédito de
carbono é ficar cada vez mais caro, sendo negociado hoje próximo de 50 euros
por tonelada de CO2 emitida. Embora não seja possível negociar o ativo
diretamente, pois circulam em ambiente regulado e restrito, o mercado
financeiro se aproveita desta alta através de contratos futuros. Existem
contratos para o mercado europeu, para o americano e suas subdivisões.
Outra forma de investir é através de índices que compilam o retorno desses
contratos. Empresas geradoras de crédito de carbono também são uma boa
oportunidade de investimento, já que elas acabam lucrando com a venda do
crédito valorizado. Outra forma de buscar uma exposição ao tema é investir em
títulos de dívida atrelados a programas de sustentabilidade, os chamados green
bonds.
Porque investir em crédito de carbono?
Além de aproveitar essa nova dinâmica do mercado, com cada vez mais
atenção à investimentos sustentáveis e desenvolvimento de energia limpa, há
maior demanda por investimentos ligados a ESG, que abordam as questões
ambientais, sociais e de governança, e que envolvem a redução das emissões
de carbono para mitigar o aquecimento global, que pode trazer consequências
não só para o meio ambiente como riscos econômicos.
A tendência deste movimento é de somente crescer, valorizando o preço dos
créditos de carbono e, por consequência, dos ativos a eles atrelados. Outro
ponto importante, mais uma frente de diversificação de carteira. O mercado de
crédito de carbono tem uma baixíssima correlação com classes mais
tradicionais como renda fixa, ações e moedas.
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Nos mercados regulados, os governos determinam uma meta para setores
específicos e para cada player. Sendo assim, cada empresa tem uma meta de
emissão de CO2 que, se não for cumprida, essa corporação é obrigada a
comprar créditos para compensar esse excedente. Do outro lado, as empresas
que emitem menos que o valor estabelecido podem comercializar esse saldo
em excesso.
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