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O que são?

O Portal do Investidor, criado e mantido pela CVM, define Derivativo como sendo:

”Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo

subjacente, taxa de referência ou índice. O ativo subjacente pode ser físico (café, ouro,

etc.) ou financeiro (ações, taxas de juros, etc.), negociado no mercado à vista ou não (é

possível construir um derivativo sobre outro derivativo). ”Os Derivativos criam diversas

vantagens ao Mercado Financeiro algumas delas são: Criar defesas contra variações de

preços; Estimular a liquidez do mercado; e Redução dos preços dos bens no mercado

físico, já que se reduz o risco dos negócios.

Capítulo 1: Introdução aos derivativos

Onde são negociados?

Derivativos podem ser negociados na Bolsas de Derivativos. Elas existem desde o

séc.XIX onde são negociados em contratos padronizados (pela própria bolsa). Uma vez

que as partes do contrato entram em um acordo, o contrato é executado pela Câmara de

Compensação (ou Clearing House). Também podem ser negociados no Mercado de

Balcão (ou OTC, over-the-counter) nessa modalidade de mercado os partes entram em

contato diretamente e negociam entre si o contrato, esse é chamado de contrato a termo,

porém de qualquer modo eles devem entrar em contato com uma Contraparte Central ou

(CCP), que age de forma semelhante a Câmara de Compensação.

Tanto a CCP quanto a Câmara de Compensação, tem bastante importância no Mercado

Futuro, pois elas que mantêm o contrato aberto e garantem que ele seja cumprido e que

haja o pagamento das pontas do contrato.

O que é o mercado futuro?

Para entendermos o que é o  Mercado Futuro é necessário entender o que é o Mercado

a Vista. Este último desempenha a função básica do Mercado Financeiro, que é

multiplicar a riqueza através da união de agentes econômicos superavitários com

deficitários em poupança. Ou seja, interligando agentes que “precisam de dinheiro” com

agentes que “têm dinheiro”.
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Exemplo 1.1

Marcos é dono de uma fazenda e deseja comprar um terreno ao lado, para que possa

produzir outra cultura cuja safra coincida com a entressafra de sua cultura principal, mas

ele não possui poupança suficiente e também não deseja contrair uma dívida com o

banco. O que Marcos pode fazer?   

Resposta: Ele pode ir à bolsa de valores e fazer uma oferta de ações. Assim levantando

fundos para realizar seu projeto, através de novos sócios em vez de um empréstimo,

tudo mantido o mais constante depois da compra do terreno a fazenda de Marcos terá

um valuation, um patrimônio e uma receita maior do que antes gerando benefícios

econômicos a todas as partes, já que tanto Marcos quanto seus sócios ganharam tanto

com dividendos, quanto com a valorização das ações. Agora no Mercado Futuro a lógica

é diferente. Nele são negociados contratos de obrigações de compra ou venda de um

ativo em uma data futura por um preço estipulado no contrato. Portanto, há uma parte

que deseja comprar aquele ativo e outra que deseja vendê-lo.

Pode se dizer que ocorre na prática em uma operação no mercado futuro uma

transferência de Risco (Confira melhor no Exemplo 1.3);

Que é muito difícil de se encontrar duas partes que possuam exatamente as mesmas

necessidades. Por Isso a importância da bolsa padronizar seus contratos.

Exemplo 1.2.1

Carlos é um produtor de soja e tem receio que no futuro o burchell do grão se

desvalorize de tal modo que sua receita de venda não supere seus custos e despesas o

deixando no prejuízo. Em outra ponta temos Bruno, que é um grande produtor de gado e

necessita de soja para produzir ração, mas tem receio de que o preço do grão suba

tornando sua produção cara. Carlos irá colher os grãos em Fevereiro de 2021 e Bruno

precisa comprar o grão também em Fevereiro de 2021. O que pode ser feito para que

ambos resolvam seu problema?

Resposta: Ambos produtores podem fechar um contrato no Mercado Futuro em que um

venda e o outro compre pela cotação atual da soja.

Observando o caso anterior podem extrair algumas coisas.

1.

2.



Exemplo 1.2.2:

Há em uma determinada bolsa de mercado futuro possui três agentes um deles deseja

vender 25 sacas de café e um que deseja comprar 10 sacas de café e outro 15 sacas.

Suponha que um contrato padrão dessa bolsa é de 5 sacas. Como serão distribuídos os

contratos?

Resposta: 

Note que:     {Sacas Vendas}=    {Sacas Compras}

Logo:
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Exemplo 1.3

No início do ano de 2021 Sr. João dono da Fazenda Santa Mathilde fará um plantio de

alguns Alqueires Paulistas de Café. Ele fez todo seu orçamento baseado-se que poderá

vender suas sacas de Café a R$100,00/Saca. Ele está aflito que o preço diminua e a

fazenda entre em prejuízo. Do outro lado temos Francisco que acredita com suas

análises que o café irá se valorizar. Os dois firmam um contrato que diz o seguinte: “ No

dia 1 de Janeiro de 2022 Sr. João venderá 200 sacas de Café ao Sr. Francisco com o

preço de R$100,00/Saca ”Considere também que a Margem de Lucro de Sr. João é de

25% da receita total. Pede-se: 

a) O que ocorrera se com João e Francisco se o preço da saca subir para R$110,00 a

saca. 

b) O que ocorrera se com João e Francisco se o preço da saca cair para R$90,00 a saca.



Resposta:

a)  João: 200 100=20.000,00   

              20.000,000,25=5.000,00        

      Lucro João: R$5.000,00            

      Francisco: 200 110=22.000,00      

                        200 100=(20.000,00)           

      Lucro Francisco: R$2.000,00. 

b)   João: 200 100=20.000,00                   

                20.000,000,25=5.000,00        

       Lucro João:R$5.000,00           

       Francisco:  200 90=18.000,00     

                          200 100=(20.000,00)       

       Prejuízo Francisco:-R$2.000,00

Observe que no caso acima temos a transferência do risco do Sr. João para  Francisco e

note que independente da flutuação do preço do café o Sr. João irá lucrar, já Francisco

quando assina o contrato ele ganha o direito de poder ganhar ou não com a variação do

preço. Nesse caso o Sr. João é chamado de Hedgers já Francisco é denominado

especulador.
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Exemplo 1.4 (Venda a Descoberto)

Operações a Descoberto são operações muito comuns e consistem em um contrato no

mercado futuro em que uma das partes se comprometem em vender um ativo, na data

futura estipulada no contrato, sem o possuir e quando a data de liquidação do contrato

ocorre, a parte da venda compra o ativo no preço atual para zerar sua posição. Imagine

que um fundo de investimentos acredita que o preço do barril do petróleo irá cair. Então

em Dezembro de 2020 ele adquire 150 barris por $100,00 e em Janeiro de 2021 o barril

desce para $90,00. Calcule o lucro que o fundo obteve nesta operação.

Resposta:   90150=13.500(Compra das ações)  

                     100150=15.000(Vendas das ações)              

                     Lucro do Fundo: 1.500
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O que é o mercado de opções?

Uma das possibilidades existentes no Mercado Futuro é o Mercado de Opções neles são

negociados opções de compra ou venda de ativos. Nesse mercado há um player a mais

que no Mercado de Futuros regular. Ele é chamado de Arbitrador sua função é atuar

corrigindo as diferenças de preços entre os mercados (por exemplo, diferença entre

mercado a vista e futuro).

O que é uma opção?

O contrato padrão que é negociado neste mercado são as opções. Elas representam um

direito, mas não a obrigação, de compra ou venda de um ativo no futuro por um preço

determinado. Essa opção de executar ou não o direito que difere a opção de outros

contratos do mercado futuro.

Existem duas modalidades de opção a europeia, que possui uma data futura específica

para se realizar o fechamento da posição, e a americana, que não possui uma data

específica, mas sim um prazo estipulado para o fim da posição.

O que é uma opção de compra?

Uma opção de compra também é chamada de call é a opção que garante o comprador

da opção o direito de adquirir um ativo a um preço predeterminado e ao lado vendedor

da opção o dever, caso o comprador da ação queira, de vender o ativo.

O que é um opção de venda?

Uma opção de venda também é chamada de put é a opção que garante o comprador da

opção o direito de vender um ativo a um preço predeterminado e ao lado vendedor da

opção o dever, caso o comprador da ação queira, de vender o ativo.

Capítulo 2: Mercado de opção
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O que determina o preço de uma opção ?

Os fatores que determinam o preço de uma opção são:

- Preço de Exercício (PE)

Para uma OPC, pode-se esperar que à medida que o preço de exercício suba, reduza-se

a probabilidade de que a opção termine dentro-do-dinheiro e, portanto, seja exercida. Por

isso mesmo, qualquer um que deseje comprar uma OPC, preferirá pagar menos por uma

opção com preço de exercício maior. Numa OPV, pelo mesmo motivo, um preço de

exercício maior, faz aumentarem as chances de exercício, elevando o preço da opção.

- Preço no Mercado à Vista (PV)

Para uma OPC, à medida que sobe o preço do ativo objeto no mercado à vista, a opção

caminha para dentro-do-dinheiro, aumentando a probabilidade de exercício e, portanto,

elevando seu preço. Para uma OPV, um aumento no preço do ativo objeto, reduz o preço

da opção.

- Tempo até o Vencimento (T)

A passagem no tempo é um importante fator na precificação das opções porque reduz a

probabilidade de que oscilações favoráveis aconteçam no preço do ativo. No limite, no

último dia, nada mais pode ocorrer. Em compensação, tudo pode ocorrer entre o dia da

abertura do contrato e o vencimento. Comparando duas OPC, ou duas OPV, americanas

verifica-se que o detentor de uma opção de prazo mais longo possui todos os direitos de

outro com uma opção de prazo mais curto, e ainda mais alguns, podendo exercê-la

antes. Daí segue que tanto para OPC quanto para OPV americanas, à medida que o

tempo passa, o preço da opção cai. Para OPC europeias, através de operações de

arbitragem também é possível demonstrar que essa relação se mantém. Mas, quando se

trata de OPV europeias, já não é necessário que isso ocorra. Dois efeitos jogam em

direções contrárias e não é possível prever qual deles dominará: quanto mais tempo

restar até o vencimento da opção, maior a probabilidade de que oscilações favoráveis

aconteçam; por outro lado, diminui o valor presente do lucro que poderia ser obtido com

o exercício da opção.
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- Volatilidade (V)

A volatilidade dos retornos dos preços do ativo objeto trabalha no mesmo sentido da

passagem do tempo. Quanto maior a volatilidade maior a probabilidade de que a opção

termine dentro-do-dinheiro e, portanto, de que seja exercida. Isso porque a maior

volatilidade também aumenta o intervalo de variação possível para o preço do ativo

objeto. Assim, quanto maior a volatilidade, maior a probabilidade de que oscilações

favoráveis ocorram, e maior o preço das opções, tanto de OPV, quanto de OPC.

- Taxa de Juro (J)

Quando as taxas de juro sobem na economia, a taxa de crescimento esperada do preço

das ações tende a aumentar, mas o valor presente dos fluxos financeiros futuros tende a

se reduzir. Ambos os efeitos agem sob a mesma direção numa OPV, reduzindo seu

valor, mas atuam em direções contrárias numa OPC. No entanto, é possível mostrar que

o primeiro efeito sempre domina o segundo, aumentando o preço da OPC quando as

taxas de juro sobem.

fonte:https://investmax.com.br/a/mercado-de-opcoes/fatores-que-afetam-o-preco-de-

uma-opcao/

Para que os derivativos são usados?

Os derivativos podem ser negociados como forma de (Hedge, Arbitragem e

Especulação):

Hedge

É como um seguro de preço,  que tem como objetivo proteger o valor de uma posição

ativa (carteira de investimentos) ou de uma posição passiva (dívidas) contra possíveis

variações futuras de um determinado ativo ou passivo. Em outras palavras, hedge é a

operação realizada no mercado derivativo que visa fixar antecipadamente o preço de

uma mercadoria ou ativo financeiro de forma a neutralizar o impacto de mudanças no

nível de preços.
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Arbitragem

O arbitrador atua nos mercados realizando, concomitantemente, compra e venda no

mercado à vista e nos mercados derivativos, ou ainda posicionando-se em vencimentos

futuros diferentes, ou em opções de preços de exercício diferentes, sempre visando

aproveitar o diferencial de preços, fazendo a arbitragem entre mercado à vista e

derivativos, ou entre diferentes vencimentos futuros (também conhecida por operação de

spread), ou, ainda, entre uma série de combinações entre duas ou mais opções do

mesmo tipo, com preços de exercício diferentes (igualmente conhecida por spread).

Essas combinações visam reduzir riscos e, consequentemente, proporcionam ganhos

menores.

Especulação

Se por um lado o produtor ou investidor se livrou do risco de preço da mercadoria ou do

ativo financeiro realizando uma operação de hedge, pelo outro lado alguém assumiu

esse risco - esse alguém é o chamado especulador.  Ele assume o risco da variação de

preços da mercadoria ou ativo financeiro visando realizar lucro, mas arriscando-se, em

contrapartida, a apurar prejuízo.

fonte:https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/derivativos/pra_quem_os_deri

vativos_servem.html
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O que é?

Hedge é uma estratégia de proteção para os riscos de um investimento, que neutraliza a

posição comprada ou vendida para que seu preço não varie. Ao fazer uma operação de

hedging, o investidor tem como objetivo eliminar a possibilidade de perdas futuras.

A busca de hedge, ou proteção contra oscilações inesperadas nos preços, é uma prática

antiga. Ela começou em meados do século XIX, quando a estratégia foi criada pelo

mercado de commodities agrícolas, a Chicago Board Of Trade (CBOT), onde pecuaristas

pela primeira vez pré-fixaram o valor das sacas de trigo, soja, milho, etc, para evitar

prejuízos no caso de queda súbitas do valor das mercadorias.

Agricultores e pecuaristas que traziam seus produtos à cidade para vender queriam

reduzir o risco de quedas súbitas nas cotações, pois se muita gente levasse sua

produção ao mercado no mesmo dia, a oferta seria muito superior à demanda e os

preços desabariam. Para evitar esse risco, compradores e vendedores passaram a

negociar os preços antes da entrega. 

fonte: https://www.dicionariofinanceiro.com/hedge/

          https://exame.com/revista-exame/entenda-o-que-e-hedge-m0047705/

Capítulo 3: Hedge 

Para que serve?

Podemos dizer que hedge é o mecanismo que serve para proteger operações financeiras

que são expostas a uma alta taxa de volatilidade, isto é, estão em constante variação de

preço.        

Essa proteção é feita a partir de uma estratégia de definição do preço futuro de uma

ação ou outro ativo, tomando como base os preços e as cotações atuais do mercado.  

 O hedge é muito usado, principalmente, em transações que envolvem commodities,

como café e boi gordo. Como o preço desses produtos pode variar, o hedge consiste em

uma estratégia que fornece algum tipo de previsibilidade ao mercado, tanto para

compradores quanto para vendedores.

fonte: https://blog.toroinvestimentos.com.br/hedge-o-que-e
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Tipos de Hedge

Operações Hedge como ferramenta de proteção contra grandes variações de preço

podem ser realizadas de diversas formas, usando como base diferentes ativos. Seguem,

portanto, os tipos de hedge mais comuns no mercado:

1. Hedge cambial

É o tipo de hedge mais utilizado pelos investidores porque o dólar estadunidense é

considerado uma moeda “forte”, previsível e sem grande volatilidade. É isso que justifica

o aumento de demanda e consequentemente, valorização do dólar em períodos de crise

ou incertezas. Portanto o hedge cambial se dá a partir da aquisição de ativos dessa

moeda, como o dólar em espécie, contratos futuros e minicontratos de dólar, opções de

compra de dólar e títulos cambiais.

2. Hedge natural

Esse tipo de hedge funciona como uma proteção indireta. É muito comum em ações de

empresas exportadoras. Em casos crise econômica, quando a cotação do dólar sobe,

empresas que exportam têm um resultado maior em reais e por isso suas ações se

valorizam.

3. Hedge em commodities

É o tipo de hedge mais antigo de todos. Acontece quando um produtor, vendedor de

commodities ou um comprador de commodities “trava” seu preço via contratos futuros,

protegendo-se assim de prejuízos causados por eventuais variações de preço dos

produtos.

4. Hedge em ações

Funciona basicamente para proteger e contrabalancear operações de opções. Se um

investidor adquirir opções de venda (PUT) ele pode comprar ações dessa mesma

empresa. No caso de as ações desvalorizarem, o investidor exerce seu direito de venda

a um preço maior que o do mercado, no caso de as ações valorizarem o investidor está

protegido porque pode vender suas ações em alta.
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Como funciona?

Hedge de compra

a. Com contratos futuros

O hedge via contratos e mini contratos futuros consiste em um termo de compromisso de

compra ou compra de um ativo em uma data futura. É o direito de assumir determinada

posição (no caso de comprador) no futuro sem obter de fato o ativo negociado no

contrato no presente.

Um exemplo seria o contrato futuro de dólar. Através dele se negocia o direito de assumir

a posição de comprador de dólar no futuro sem que haja aquisição de dólar no presente.

b. Com opções:

É o tipo de Hedge mais acessível. Através dele adquire-se o direito de compra de um

ativo a um determinado preço no futuro. Se trata de famosa “CALL”.Um exemplo seria a

opção de compra de ouro, em que se adquire o direito de comprar ouro no futuro a um

valor estabelecido no presente. Em casos de crise, quando grande parte dos

investimentos em ações, por exemplo, vão mal, o ouro tende a se valorizar. Portanto,

nesse caso, o dono da opção pode comprar ouro mais barato e vende-lo quando mais

valorizado no futuro.

Hedge de venda

Como funciona?

a. Com contratos futuros

O hedge via contratos e mini contratos futuros consiste em um termo de compromisso de

compra ou venda de um ativo em uma data futura. Um exemplo seria um contrato futuro

de venda de soja. Antes de colher o produtor faz um contrato futuro de soja. Assim caso

a safra termine com um excesso de oferta ou falta de demanda por soja no mercado, ele

ainda assim venderá sua produção ao preço pré-estabelecido.
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b. Com opções:

Adquirir opões de venda chamadas de PUT em caso de crise pode proteger o investidor

porque nesse tipo de contrato é adquirido o direito assumir a posição de venda no futuro

a um preço pré-estabelecido. Assim se as ações de uma empresa se desvalorizarem, o

detentor da opção pode exercer seu direito de vender suas ações a um preço maior que

o de mercado, o preço estabelecido no contrato.

Fontes: (blog.rico.com.vc), (conteudos.xpi.com.br).

Ajustes Diários

Os Ajustes diários é uma equalização automática da posição de cada pessoa que investe

no mercado futuro. Na prática, no final do dia, a Bolsa de valores verifica quem teve

prejuízo ou lucro e o acerto financeiro é realizado no dia útil seguinte, diretamente na

conta de cada pessoa.

Como funciona?

Vamos usar como exemplo um contrato futuro de mini dólar em 10/09/2018 a 4.080

pontos. Neste dia, o preço de ajuste foi de 4.094,145 pontos. Logo, a diferença foi de:

4.094,145 - 4.080 = 14,14 (valores em pontos)

Como no contrato de mini dólar cada ponto vale R$10,00, essa diferença de pontos

corresponde:

14,14 x R$10,00 = R$141,40

Diante disso, o valor de R$ 141,40 seria creditado na conta de sua corretora no dia

11/09/2018

Por outro lado, se no dia 11/09/2018, vemos que o ajuste diário foi de 4.025 pontos.

Assim a diferença entre o preço de ajuste dos dias 11/09/2018 e 10/09/2018 foi de:

4.025 – 4.094,145 = - 69,145 (valores em pontos)

Repare que, neste dia, a diferença entre os preços de ajuste diário foi negativa. 
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Transformando para valores financeiros temos que:

- 69,145 x R$10,00 = - R$691,45

O valor de –R$691,45 será debitado da sua conta da sua corretora em 13/09/2018.

Cash and Carry

Essa é uma estratégia de negociação em que o investido assume dois papéis: o de

comprador e o de vendedor. Para isso são utilizados os mercados à vista e o futuro.

A Operação consiste na compra de um ativo no mercado a vista e o objetivo é

simultaneamente colocá-lo a venda no mercado futuro. O lucro ocorre quando o preço

negociado no contrato futuro for maior que o valor pago no mercado à vista, descontando

todos os custos.

Cash and Carry na prática

A estratégia é utilizada quando o investidor acredita que as mercadorias não estão

precificadas corretamente no momento atual e pode subir no futuro. Diante disso, um

exemplo hipotético.

Suponha que o investidor percebeu que no mercado a vista, a arroba do boi gordo é

negociada a R$100. NO mercado futuro, com vencimento em 90 dias, o boi vale R$110.

Ele efetivaria as duas operações com a finalidade de obter lucro. Vamos considerar que

as somas dos gastos operacionais sejam de R$ 4. Nesse caso, no momento do

vencimento do contrato futuro, o investidor teria R$6 de lucro.

Quais são os custos para carregar uma posição de hedge

Ao tratar do tema de gestão de riscos com empresas no Brasil, percebe-se que muitas

delas (com passivos em dólares) por vezes argumentaram que não fazem hedge por

conta do custo do mesmo no Brasil.
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O conceito do custo do hedge dá margem a várias possibilidades de interpretação que

passam por custos operacionais, de observância, spread bancário e a própria formação

do preço futuro do índice/indexador (dólar futuro, por exemplo). Ainda que cada um

destes itens possa contribuir para o custo final, a formação do preço normalmente é o

principal fator de influência no custo para contratação do hedge.

Certamente, a taxa à vista (spot) é ponto de partida (referência) para a cotação futura.

Além dela, deve-se entender que ao se travar um câmbio para uma data futura, devemos

levar em conta o custo de oportunidade dos recursos nas diferentes moedas que o

vendedor e o comprador possuem (dólares e reais, respectivamente). Assim, para se

chegar ao preço futuro do dólar, temos 3 fatores a considerar: a taxa de câmbio à vista, a

taxa de juros em reais (Pré) e a taxa de juros em dólares (cupom cambial).

Futuro BRL/USD = Spot BRL/USD x Juros BRL/Juros USD

Para o importador, depreende-se desta relação de que quanto menor o diferencial de

juros entre reais e dólares, menor resulta o valor do dólar futuro (Futuro BRL/USD), e

desta forma “mais barata” fica sua operação de hedge. Já para o exportador, a relação é

inversa, ou seja, um menor diferencial implica em uma taxa de venda do USD menos

atrativa.
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O hedge também pode trazer desvantagens. Toda vez que um risco é reduzido, também

há a redução de uma potencial recompensa para o investidor. E claro, uma operação de

hedge não sai de graça.

Outra desvantagem é que nem todos os riscos podem ser completamente cobertos pela

operação.

Capítulo 4: Desvantagens e riscos da operação

Quais são as desvantagens e as dificuldades que alguns
produtores enfrentam para fazer a operação?

Assim como no tópico anterior, a principal desvantagem de fazer o Hedge é diminuir

eventuais ganhos. Além disso, a maior dificuldade para o produtor realizar essa operação

é a falta de conhecimento e de acesso a ferramentas como essa.

Culturas que tornam a operação mais complexa:

Em determinadas situações, algumas negociações podem fazer com que a operação de

hedge seja um pouco mais complexa do que o usual. Essa característica está presente,

muitas vezes, pelo fato de que nem sempre há o contrato futuro no mercado de um ativo

que se deseja negociar. Nesse caso, deve ser feito um contrato de um ativo semelhante

para que a variação seja parecida e reflita de forma semelhante no ativo “principal”. Além

disso, pode acontecer de que a liquidação da operação ocorra de forma física, o que faz

com que o transporte dos ativos seja um fator de complexidade na operação.

Riscos de Base

O que é?

Risco de Base pode ser entendido como o risco para um hedger decorrente da incerteza

sobre a base em um momento futuro (é oriundo da incerteza sobre qual será a base no

vencimento do hedge).            

Uma das funções mais importantes dos mercados futuros é o hedge. No entanto, o

mercado futuro não elimina, com uma operação de hedge, todos os riscos,

permanecendo ativo o risco de base.
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Base é a diferença entre o preço de uma commodity no mercado físico e sua cotação no

mercado futuro (diferença entre o preço à vista de um ativo e seu preço futuro). Ou seja:

Base = preço à vista – preço futuro

Normalmente, a base reflete os custos de transporte entre o mercado local e o ponto de

entrega especificado no contrato, as diferenças de qualidade do produto em relação ao

objeto de negociação do contrato futuro e os juros projetados até o vencimento do

contrato futuro. Além disso, considera também as condições locais de oferta e demanda,

estrutura de mercado e custos de estocagem, manuseio e impostos.            

A base pode ser negativa ou positiva, refletindo, respectivamente, o fato de o preço local

ser menor ou maior que a cotação no mercado de futuros. Ela pode ser calculada

diariamente pela diferença entre o preço na Bolsa para o contrato com o vencimento

mais próximo e o preço na região de produção, como um valor médio em um período

maior (semana, mês, por exemplo) ou com qualquer outra periodicidade (inclusive, várias

vezes ao dia).

O ocorre quando temos fortalecimento de base e no que implica?

Dependendo do comportamento da base, pode ocorrer que o preço no mercado físico se

eleve mais do que no mercado futuro, causando o que se chama de “fortalecimento da

base” (aumento da base). Neste caso, o resultado final seria melhor do que o esperado.

O que ocorre quando temos enfraquecimento de base e no que
implica?

Em algumas situações, no entanto, ele poderá desembolsar no mercado futuro, mas não

recuperará totalmente o valor pago com a venda no mercado físico, ocorrendo o

chamado enfraquecimento da base (diminuição da base), o que gera um resultado

abaixo do esperado.

Fonte: Hull, John C. Opções, futuros e outros derivativos [recurso eletrônico] / John C.

Hull ; tradução: Francisco Araújo da Costa ; revisão técnica: Guilherme Ribeiro de

Macêdo. – 9. ed. – Porto Alegre : Bookman, 2016
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Capítulo 5: Exemplos práticos

Caso de Hedge de sucesso: Minerva Foods

Tem sido comum empresas vinculadas ao agronegócio e às exportações atrelarem seus

fluxos de caixa à operações de hedge para que as receitas operacionais sejam, ao

menos próximas de, zero. Para tanto, um dogma em que grande parte dos “players” do

mercado acreditam é o “hedge natural”. Esta prática consiste na crença de que, se o

dólar subir, as receitas operacionais elevadas compensarão o aumento da dívida por

conta do hedge cambial.

Não é o caso de Edison Ticle, CFO (Chief Financial Officer) da Minerva Foods. “Eu,

pessoalmente, nunca acreditei em Hedge Natural” - disse em entrevista ao “Seu

Dinheiro”. O executivo, quando chegou à multinacional em 2009, começou uma

empreitada extremamente trabalhosa; instituir uma nova cultura de gestão financeira; o

que incluía deixar de praticar o famoso Hedge Natural e cuidar com mais zelo do braço

financeiro da gigante da proteína animal.

Alguns anos depois, em 2018, houve a compra de R$900 milhões em contratos

vinculados ao Dólar ao preço de R$3,70. Em 2020, a realidade daquela época alterou-se

drasticamente; a moeda norte-americana no meio da pandemia chegou a ter valor de

venda nas casas de câmbio valor próximo à 6 reais. Por essas e outras, após longos

anos de trabalho árduo, Ticle conseguiu tornar a Minerva Foods um modelo de como

“hedgear” dívidas e operações, se distanciando do vexame que uma de suas

concorrentes, a Sadia, passou anos antes em situação semelhante. No primeiro trimestre

de 2020, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, calcula-se que se a companhia

não tivesse mudado suas estratégias no mercado, o montante pago em dívidas seria de

R$1,8 bilhão, enquanto que, aplicados os novos paradigmas, a dívida foi de apenas

R$400 milhões, o que deu fôlego para que o caixa apresentasse lucro líquido de

aproximadamente R$270 milhões.
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Caso de Hedge de fracasso: Caso Sadia

Falando um pouco sobre a empresa antes do ocorrido, era uma empresa tradicional e

bem posicionada tanto no mercado interno quanto no externo, tendo 50% de suas

receitas sendo oriundas de exportações.    

O setor em que a empresa se encontrava era de altíssimo crescimento na época, e vale

lembrar em que a empresa tinha apresentado lucros em todos os anos de sua história.    

Portanto, no requisito governamental quanto administrativo a empresa era uma

referência no Brasil, o que faz com que o prejuízo com derivativos espantem mais ainda

os investidores.

Agora falando um pouco sobre o prejuízo, a Sadia tinha uma parte significante de suas

receitas oriundas das exportações, ela tinha que tentar se proteger de possíveis

oscilações cambiais, com isso, ela foi utilizando instrumentos derivativos para sanar esse

objetivo.    

Ao longo dos anos o real foi se apreciando e a companhia financeiramente começou a

obter ganhos maiores e assim, começou a aumentar sua posição como também fazer

outros tipos de operações.

Uma dessas outras operações é chamada de operação 2 por 1, em que se oferecia uma

proteção cambial em um certo limite, se caso o dólar valorizasse mais do que esse limite,

o prejuízo seria dobrado e não teria limites, entretanto, se o real se valorizasse e

ultrapassasse esse limite o ganho da empresa seria limitado, pois havia cláusulas para o

encerramento do contrato caso o banco tivesse tomando muito prejuízo. Ou seja, é um

instrumento complexo e altamente especulativo.    

Em setembro de 2008 o dólar disparou, saindo o limite que era de 1,60 e foi para 2,50,

fazendo com que a empresa tivesse um resultado financeiro negativo em 2,5 bilhões de

reais no mesmo ano.     

Esse resultado negativo afetou sua continuidade e mudou drasticamente os rumos da

companhia, resultando em uma nova empresa, a BR Foods, uma fusão da Sadia e da

Perdigão.

Fontes: 
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