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Resumo
A pecuária de corte é parte importante da economia brasileira e variações nos preços de
determinados produtos podem impactar toda a cadeia produtiva do país. Para aprimorar a
gestão de risco em produções frágeis à flutuações nos preços de commodities o uso de
derivativos para realização do hedge é uma ferramenta conhecida em outros países. No
entanto, no Brasil, o conhecimento técnico necessário é inacessível para produtores de
pequeno e médio porte, os quais tem suas margens de lucro dependentes do preço de sua
commodity. No Triângulo Mineiro a presença da pecuária é forte, assim é preciso que os
produtores tenham em mente as alternativas que existem para mitigar seus riscos para a
tomada de decisão. Com isso, a simulação de hedge objetiva demonstrar possíveis resultados
que a operação financeira pode obter enquanto elucida também as adversidades da
ferramenta para o produtor. Devido ao período escolhido na simulação os resultados foram
positivos para o uso da ferramenta e apresentaram uma boa alternativa, no entanto foi
destacado o impacto dos custos e a possibilidade de reservas para realizar a operação.
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Resumo: A pecuária de corte é parte importante da economia brasileira e variações
nos preços de determinados produtos podem impactar toda a cadeia produtiva do país.
Para aprimorar a gestão de risco em produções frágeis à flutuações nos preços de
commodities o uso de derivativos para realização do hedge é uma ferramenta
conhecida em outros países. No entanto, no Brasil, o conhecimento técnico necessário
é inacessível para produtores de pequeno e médio porte, os quais tem suas margens
de lucro dependentes do preço de sua commodity. No Triângulo Mineiro a presença da
pecuária é forte, assim é preciso que os produtores tenham em mente as alternativas
que existem para mitigar seus riscos para a tomada de decisão. Com isso, a simulação
de hedge objetiva demonstrar possíveis resultados que a operação financeira pode
obter enquanto elucida também as adversidades da ferramenta para o produtor. Devido
ao período escolhido na simulação os resultados foram positivos para o uso da
ferramenta e apresentaram uma boa alternativa, no entanto foi destacado o impacto
dos custos e a possibilidade de reservas para realizar a operação.
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1. Introdução
O Brasil apresenta valores significativos no cenário local e mundial da produção
de carne bovina, e este produto também apresenta grande importância na economia
brasileira, segundo relatório do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(2017), o 9º produto mais exportado pelo Brasil de Janeiro à Setembro foi a carne
bovina (congelada, fresca ou refrigerada). Alves e Serra (2008) também trazem mais
valores expressivos, com o Brasil sendo possuidor do maior rebanho comercial do
mundo e o PIB pecuário representando 43,27% do PIB agropecuário nacional.
Além disso, segundo Carvalho e Zen (2017), o Brasil é o segundo maior produtor
e o maior exportador de carne bovina mundial, e o agronegócio, como um todo,
apresenta um futuro promissor. É grande a importância e porte da produção bovina no
país além de sua distribuição entre diversos Estados brasileros. Segundo o IBGE
(2016), no relatório de pecuária municipal de 2016, mesmo com o recente crescimento
das regiões Centro-Oeste e Norte, o Sudeste ainda é bastante representativo no
cenário nacional, um exemplo seria no efetivo de vacas ordenhadas, em que Minas
Gerais possui o maior efetivo e os três maiores municípios produtores.
Já em uma perspectiva regional, segundo o IBGE (2015) os 5 maiores
municípios do Triângulo Mineiro possuem mais de 200.000 cabeças no efetivo de
rebanhos cada um. Levando todos os dados em conta, é notável a grande importância
da pecuária e do gado de corte para o Brasil além de sua forte presença no Triângulo
Mineiro.
Carvalho e Zen (2017) aprofundando na matéria de custos do confinamento e
retorno sobre investimento trazem resultados comparativos entre produtores que
realizaram um travamento de preço anterior na bolsa de valores e aqueles que não o
fizeram. Os resultados estavam favoráveis para os produtores que, mesmo com maior
custo, optaram por realizar o travamento, isto foi justificado com base em fatores de
cunho econômico que, no período do exemplo, favorecem o uso da ferramenta e
trazendo questionamentos favoráveis quanto ao uso dessas ferramentas para o
travamento de preços.
2. Justificativa
A instabilidade do mercado traz consigo maior responsabilidade na gestão dos
envolvidos, neste caso tanto os produtores quanto os frigoríficos. No Brasil, diferentes
ferramentas têm visto seu uso aumentar a partir dos anos 2000 um exemplo disto seria
o mercado futuro que é capaz de auxiliar no controle de riscos (CARVALHO e ZEN,
2017).
Exemplo recente da variação de preços do mercado foi a operação Carne Fraca
da Polícia Federal iniciada em Março de 2017 que afetou nacionalmente os preços de
diversos produtos pecuários, inclusive o preço da arroba de boi gordo. Segundo as
séries históricas do CEPEA-ESALQ (2017) os valores caíram de 141,37 R$/@ (reais
por arroba) para 132,39 R$/@ em 5 dias apenas.

Diante este cenário, este estudo se faz necessário para dar luz aos
empreendimentos regionais quanto à possibilidade da realização do hedge em suas
produções, disseminando as possibilidades positivas da ferramenta. Este cenário
também retrata bastante a situação dos pequenos produtores que, sem o hedge, têm
suas margens de lucro totalmente expostas e ficam dependentes das variações
positivas de preços.
Os estudos com simulações de hedge na literatura atual buscam analisar outros
aspectos da ferramenta por vezes mais teóricos e mais distantes da prática diária, vide
o risco de base que possui grande atenção. Assim, há pouca disseminação e prova
simples que os pequenos produtores podem fazer uso da ferramenta e auferir
resultados positivos sendo este trabalho relevante para simular os resultados possíveis.
3. Objetivos
3.1 Objetivos Gerais
Levando em conta a situação da região, este trabalho buscou compreender os
resultados da realização de possíveis operações de hedge por meio de contratos
futuros utilizando simulações com valores reais e levando em consideração todos os
custos que seriam incorridos na operação. Para tanto foram utilizados dados quanto à
séries históricas da Bolsa de Mercados e Futuros (BM&F) e do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP) além de referências à divisão
quanto ao porte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Com isso, o trabalho objetiva auxiliar na perspectiva de produção dos produtores,
principalmente de pequeno porte, de gado de corte da região do Triângulo Mineiro
quanto ao uso do hedge além das vantagens e desvantagens que a ferramenta pode
oferecer.
3.2 Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo geral a pesquisa prevê que os seguintes objetivos
específicos devem ser atingidos:




Identificação e pesquisa dos dados de custos e valores reais para a simulação
da operação;
Análise das simulações e possíveis impactos para pequenos produtores;
Determinar o impacto do uso do hedge na produção;

4. Revisão Bibliográfica
4.1 Gestão de Risco
Para compreensão do mercado financeiro, Hull (2006) divide os agentes em 3
tipos e destaca a perspectiva de cada um, dentre eles é possível destacar o hedger
cujo objetivo no mercado e de reduzir o risco que possuem ante variações futuras do
mercado. O autor também traz a noção básica de que para se reduzir os riscos por

meio do hedge é preciso pagar um preço, o que implica na possibilidade de não utilizar
a ferramenta financeira para obter o melhor resultado.
A gestão de risco é uma área atuante no mercado financeiro e que ainda possui
ricos debates na academia possuindo alta relevância no âmbito científico e prático de
diversas empresas, por exemplo, Carter et al. (2017) realiza uma análise histórica da
literatura em que é possível perceber o avanço e diferentes pontos de vista como os
impactos de Guay e Kothari (2003) ao afirmarem que determinados estudos em hedge
poderiam estar superestimando os resultados práticos do uso da ferramenta. O artigo
também deixa claro os primórdios do desenvolvimento da gestão de risco, sendo
importante a contribuição de Modigliani e Miller (1958) que foi capaz de mostrar que a
gestão de risco traz impactos no valor da empresa.
Em outro aspecto, os estudos sobre hedge têm fundamentos em Stulz (1984) e
Smith e Stulz (1985) os quais desenvolveram modelos para melhor compreensão e
confiança no uso da técnica além de deixar mais clara a possibilidade do impacto
positivo no valor das empresas que fazem uso da ferramenta.
Por meio da análise de valores na BM&F Ribeiro, Machado e Júnior (2013)
encontram traços de um padrão de relação entre uma gestão de risco mais ativa, via
derivativos, e o valor cujo investidores estão dispostos a pagar, isto considerando um
cenário de ambiente instável como o Brasil. No entanto, é importante destacar que, de
acordo com Ribeiro, Machado e Júnior (2013) a literatura atual ainda precisa determinar
o impacto específico de cada ferramenta no valor das empresas e ainda não há
consenso quanto ao tema.
Levando em conta todas estas bases teóricas Hoji e Costa (2006) trazem, para
realizarem simulações quanto à viabilidade, que a gestão de risco se trata de um
processo que resulta na aceitação ou redução de um risco conhecido por meio da
utilização das ferramentas corretas. Além disso os autores ressaltam que grandes
empresas podem possuir o conhecimento adequado para realização de suas atividades
nesta área, no entanto não são todas as empresas de pequeno e médio porte que
conseguem funcionários capacitados para utilizar da maneira correta as ferramentas de
derivativos financeiros para o hedge.
Tratando de agronegócio, Savelli (2009) realiza um estudo comparativo
generalista e finda a destacar a utilização de contratos futuros para o hedge como
ferramenta eficaz para empreendedores que desejam mitigar riscos. Nesta categoria se
incluem os produtores e exportadores de commodities agropecuárias, por exemplo, o
boi-gordo.
4.2 Hedge no Mercado Futuro
Para compreender o Mercado Futuro é preciso conceituar alguns termos, Amaral
(2003) define derivativo como todo instrumento financeiro que resulta de um outro
produto subjacente, tendo seus preços variando com determinada relação. Com isso,
Amaral (2003) afirma que os derivativos mais utilizados são o contrato a termo;
contratos futuros; opção de compra e de venda e os contratos swaps.

Hull (2006) define contrato futuro como sendo um acordo para compra ou venda
de um determinado ativo em uma data futura predeterminada por um preço combinado,
ele destaca a padronização de especificidades como quantidade do ativo e datas de
vencimento além das garantias na utilização deste produto. O autor também conceitua
hedge, e afirma que para sua aplicação a empresa deve adquirir uma posição contrária
à que está ou deverá estar no mercado, portanto classifica hedge em: Long Hedge,
quando a empresa sabe que deverá comprar determinado ativo no futuro e deseja
travar seu preço e Short Hedge se referindo à posição em que o empresário possui o
ativo e espera garantir determinado preço de venda.
O uso de contratos futuros em empresa é estudado em diversos surveys, dentre
eles é possível destacar a Wharton derivatives survey que precedeu diversas
replicações em outras partes do mundo (BODNAR; HAYT; MARSTON, 1998). Saito e
Schiozer (2007) apresentam um panorama internacional quanto ao uso de derivativos
buscando mitigar riscos em empresas não financeiras, além disso, os autores
comentam sobre o uso de hedge e como, no Brasil, as empresas que o fazem não
visam lucro com essa atividade, apenas reduzir sua exposição aos riscos.
Hardacker et al (2004) destaca a utilização de contratos futuros para realizar o
hedge afirmando que podem ser utilizados para proteção em variações de preço tanto
pelo comprador quanto pelo vendedor. Hardacker et al (2004) também detalha a
operação afirmando que o produtor de uma commodity deve buscar um contrato cuja
variação é semelhante a de sua produção e também destaca a possibilidade de se
proteger apenas uma fração da expectativa de venda.
No Brasil, a efetividade na utilização de contratos futuros no hedge já foi
estudada, Neto e Figueiredo (2008) mediram, por meio da efetividade de hedge e da
razão ótima de hedge, uma redução de até 90% no risco referente à produção de boi
gordo em Goiás, com isso concluiram que há relevância ao utilizar o hedge naquela
situação.
Retratando o nível de negociações do contrato, de acordo com dados da Bolsa
de Mercados e Futuros (BM&F), no mês de Fevereiro, foram negociados 27.548
contratos de boi-gordo em 5.111 negociações. Isto demonstra certa liquidez do produto
financeiro que, em Fevereiro de 2016, dentre as commodities, ele ficou atrás apenas do
contrato futuro de milho, com 42.024 contratos negociados, no entanto o contrato de
boi-gordo movimentou um volume financeiro muito maior, de 1.420.490,00.
Além disso, é possível destacar a relevância dos custos da operação financeira a
medida que trabalhos, um exemplo é Godin (2015), que apresenta uma opção de
metodologia de hedge levando em conta custos de transação e obtém resultados mais
favoráveis se comparado à metodologias anteriores. Outro exemplo é o trabalho de
Jitmaneeroj (2018), cujos resultados buscam compreender melhor o tradeoff existente
entre efetividade de hedge e os custos de transação resultantes.
5. Metodologia de Pesquisa
A escolha da região do Triângulo Mineiro se deve ao alto efetivo bovino que a
região possui, segundo o IBGE (2016), é possível concluir que dentre os 20 municípios

com maior efetivo bovino 12 deles se encontram na mesorregião, incluindo os dois
maiores (Prata e Campina Verde). Segundo relatório do IBGE (2017) Minas Gerais
apresenta números relevantes no cenário nacional de abate de bovinos, sendo a 6º
Unidade Federativa mais representativa com 617.848 cabeças no primeiro trimestre de
2017, havendo pouca diferença com as outras Unidades Federativas exceto Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, os dois maiores que possuem respectivamente
1.116.752 e 845.984 cabeças em seus efetivos.
Semelhante à simulação deste artigo, Hoji e Costa (2006) estudam o caso de
uma empresa que deve gerir seu risco de mercado a partir do câmbio cujas variações
poderiam anular o resultado esperado. Nesta situação foram utilizadas as ferramentas:
opções de compra, collar (estratégia que visa reduzir os pagamentos iniciais da opção
de compra) e swaps sendo comparadas em diferentes cenários para estudar a
viabilidade de cada caso. Este trabalho deverá testar o uso apenas de contratos
futuros.
Para a confecção da análise, realizou-se uma pesquisa quantitativa e
exploratória, utilizando dados de séries históricas dos preços de boi-gordo de dois
momentos, início e fechamento da operação financeira (Investing, 2018) além dos
preços da arroba (@) de boi-gordo no mercado à vista, que foram extraidas da Bolsa de
Mercados e Futuros (B3). O período utilizado na simulação é de 18 meses,
correspondentes aos meses de Março de 2016 até Setembro de 2017 referente ao
período em que normalmente se mantém os animais para a engorda em pasto aberto
(modalidade com custos mais acessíveis) (FAZENDA SANT’ANNA, 2018). Assim os
dados utilizados buscaram se assemelhar o máximo ao planejamento de faturamento
esperado por um produtor.
Para delimitação dos custos foi utilizado o valor de Março de 2018 da Scot
Consultoria que trouxe para produção do ciclo completo o preço de 105,01 R$/@ .Além
disso também foi considerado o custo com a operação financeira da corretora de
investimento em 70R$ por contrato utilizado.
Buscando delimitar uma divisão de portes em imóveis rurais, o INCRA traz a
unidade de módulos fiscais (medidos em hectares de acordo com a produtividade da
terra onde se encontram) e com isso estabelece suas classificações de porte. Os
grupos de classificação são: Minifúndio, com menos de 1 módulo fiscal; pequena
propriedade, entre 1 e 4 módulos ficais; média propriedade, de 4 até 15 módulos fiscais
e grande propriedade aquelas que possuem mais de 15 módulos fiscais.
Para considerar o tamanho das propriedades do Triângulo Mineiro será calculada
uma média aritmética simples entre os valores dos módulos fiscais dos 30 maiores
municípios. Levando isto em conta o módulo fiscal (m.f.) obtido corresponde a 32,4
hectares, Garcia et al. (2017), ao buscar a viabilidade econômica da criação de gado
em determinada região, traz uma estimativa de produtividade entre 3,7 e 12,7 @/ha
utilizando a média de 6,5 @/ha, com isso os dados utilizados são os referenciados na
Tabela 1.

Tabela 1. Relação entre classificações de porte em hectare e a produção específica
para cada faixa produtiva
Pequeno
Médio
Grande
Módulos Fiscais
Entre 1 e 4 m.f. Entre 4 e 15 m. Maiores que 15 m.f.
f.
Valor
utilizado
nas 2,5 m. f.
9,5 m. f.
16,5 m. f.
simulações
Hectares
81 ha
307,8 ha
534,6 ha
Produção em @
525 @
2000 @
3475 @
Fonte: INCRA (2013)

Para determinar as séries históricas de preços da arroba foi utilizado o banco de
dados do CEPEA/ESALQ de seu indicador do boi gordo ESALQ/BM&FBOVESPA nos
prazos necessários.
Além disso as simulações foram realizadas em duas formas, a primeira em que
toda a produção, incluindo os lucros, é protegida com contratos e liquidando a operação
no mercado financeiro e o segundo teste em que a quantidade de contratos utilizados
protege somente os custos, com isso se pretende garantir que não haja prejuízo com a
oscilação de preços além de deixar margem para possíveis lucros com a venda do
restante da produção no mercado spot, neste caso, o hedge parcial deverá possuir a
proporção de 50% do valor da mercadoria negociado no mercado spot e 50% do valor
na bolsa.
O objetivo das duas abordagens é determinar qual seria a mais eficaz para o
produtor quando em comparação com o resultado sem hedge, ou resultado no mercado
spot. Além disso, estudar a possível redução no custo operacional por operar um menor
número de contratos no hedge parcial.
Outro ponto de destaque é a utilização de liquidação exclusivamente financeira
das operações nas simulações, com isso é possível evitar custos desnecessários para
o pequeno produtor cujo objetivo se limitaria à proteção quanto ao risco de mercado.
6. Resultados
Devido ao período apresentar uma queda nos preços da commodity as opções
com hedge apresentaram melhor resultado em comparação a negociação no mercado
spot apenas. Também é importante destacar que o número de contratos utilizados no
hedge é baseado na quantidade de arrobas por contrato cheio de boi-gordo (330
arrobas), assim, podem haver pequenas margens desprotegidas na produção relativas
à cobertura possível considerando as limitações do contrato.
6.1 Porte Pequeno
Para o pequeno produtor, apenas 1 contrato é suficiente para proteger grande
parte de sua produção, já que esta não passa de 660 arrobas e não devem ser
utilizados 2 contratos cheios de boi-gordo, como mostra a tabela 2. O mesmo se aplica
para a situação em que apenas é protegida 50% da produção, portanto, devido às
limitações do contrato os resultados são iguais.

Tabela 2 – Simulação de operação financeira de hedge para produtor de pequeno porte
Data
Mar/16
Set/17

Nº de
Nº de
Custos
Contratos Arrobas Operacionais
1
525
70
1
525
70
Resultado da operação financeira

Preço

Resultado

R$ 157,64
R$ 142,03

R$ 82.831,00
R$ 74.495,75
R$ 8.335,25

Fonte: Dados da pesquisa

Ainda assim, ambos os resultados mostram que o produtor melhoraria seus
resultados em até 40% realizando o hedge, como mostra a tabela 3.
Tabela 3 – Resultado operacional da simulação de hedge para produtor de pequeno
porte
Porte Pequeno
Qtde. Comercializada (@)
525
Preço no Início do planejamento
R$ 157,64
Preço no momento da venda
R$ 145,14
Custo de Produção Unitário (R$/@)
R$ 105,01
Custo Total
R$ 55.130,25
Faturamento no mercado spot
R$ 76.198,50
Resultado da operação financeira
R$ 8.335,25
Faturamento total
R$ 84.533,75
Lucro líquido no mercado spot
R$ 21.068,25
Lucro líquido total
R$ 29.403,50
Diferença com realização do hedge
40%
Fonte: Dados da pesquisa

6.2 Porte Médio
Quanto ao produtor de médio porte, percebe-se que o custo da operação
financeira começa a apresentar crescimento devido ao maior número de contratos
negociados. As operações financeiras para proteção de toda produção e 50% dela
podem ser vistos na tabela 4 e tabela 5, respectivamente.
Tabela 4 - Simulação de operação financeira de hedge total de médio porte
Data
Nº de
Nº de
Custos
Preço
Resultado
Contratos Arrobas Operacionais
Mar/16
6
1980
420
R$ 157,64
R$ 312.547,20
Set/17
6
1980
420
R$ 142,03
R$ 280.799,40
Resultado da operação financeira
R$ 31.747,80
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 5 - Simulação de operação financeira de hedge parcial de médio porte
Data
Nº de
Nº de
Custos
Preço
Resultado
Contratos
Arrobas Operacionais
Mar/16
3
990
210
R$ 157,64
R$ 156.273,60
Set/17
3
990
210
R$ 142,03
R$ 140.399,70

Resultado da operação financeira

R$ 15.873,90

Fonte: Dados da pesquisa

Consequentemente, utilizando apenas metade dos contratos o aumento no
resultado da operação foi de apenas 20% se comparados aos 40% de quando
utilizados 6 contratos, como mostram a tabela 6 e tabela 7, respectivamente. Ainda
assim os custos operacionais permanecem representando valores muito baixos se
comparados aos custos de operação.
Tabela 6 – Resultado operacional da simulação de hedge parcial para produtor de
médio porte
Porte Médio
Qtde. Comercializada (@)
2000
Preço no Início do planejamento
R$ 157,64
Preço no momento da venda
R$ 145,14
Custo de Produção Unitário (R$/@)
R$ 105,01
Custo Total
R$ 210.020,00
Faturamento no mercado spot
R$ 290.280,00
Resultado da operação financeira
R$ 15.873,90
Faturamento total
R$ 306.153,90
Lucro líquido no mercado spot
R$ 80.260,00
Lucro líquido total
R$ 96.133,90
Diferença com realização do hedge
20%
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 7 – Resultado operacional da simulação de hedge total para produtor de médio
porte
Porte Médio
Qtde. Comercializada (@)
2000
Preço no Início do planejamento
R$ 157,64
Preço no momento da venda
R$ 145,14
Custo de Produção Unitário (R$/@)
R$ 105,01
Custo Total
R$ 210.020,00
Faturamento no mercado spot
R$ 290.280,00
Resultado da operação financeira
R$ 31.747,80
Faturamento total
R$ 322.027,80
Lucro líquido no mercado spot
R$ 80.260,00
Lucro líquido total
R$ 112.007,80
Diferença com realização do hedge
40%
Fonte: Dados da pesquisa

6.3 Porte Grande
Os valores mantiveram certa proporcionalidade com os resultados do médio
porte, a maior diferença foram os valores absolutos que aumentam em consequência
do crescimento na quantidade negociada. A diferença com realização do hedge e

impacto do custo da operação financeira no custo total mostraram uma diluição maior,
mas ainda assim os valores permaneceram constantes, como mostra a tabela 8 e
tabela 9 a seguir.
Tabela 8 – Resultado operacional da simulação de hedge total para produtor de grande
porte
Porte Grande
Qtde. Comercializada (@)
3475
Preço no Início do planejamento
R$ 157,64
Preço no momento da venda
R$ 145,14
Custo de Produção Unitário (R$/@)
R$ 105,01
Custo Total
R$ 364.909,75
Faturamento no mercado spot
R$ 504.361,50
Resultado da operação financeira
R$ 52.913,00
Faturamento total
R$ 557.274,50
Lucro líquido no mercado spot
R$ 139.451,75
Lucro líquido total
R$ 192.364,75
Diferença com realização do hedge
38%
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 9 – Resultado operacional da simulação de hedge parcial para produtor de
grande porte
Porte Médio
Qtde. Comercializada (@)
3475
Preço no Início do planejamento
R$ 157,64
Preço no momento da venda
R$ 145,14
Custo de Produção Unitário (R$/@)
R$ 105,01
Custo Total
R$ 364.909,75
Faturamento no mercado spot
R$ 504.361,50
Resultado da operação financeira
R$ 26.456,50
Faturamento total
R$ 530.818,00
Lucro líquido no mercado spot
R$ 139.451,75
Lucro líquido total
R$ 165.908,25
Diferença com realização do hedge
19%
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 10 – Simulação de operação financeira de hedge parcial de grande porte
Data
Nº de
Nº de
Custos
Preço
Resultado
Contratos Arrobas Operacionais
Mar/16
5
1650
350
R$ 157,64
R$ 260.456,00
Set/17
5
1650
350
R$ 142,03
R$ 233.299,50
Resultado da operação financeira
R$ 26.456,50
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 11 – Simulação de operação financeira de hedge total de grande porte
Data
Nº de
Nº de
Custos
Preço
Resultado
Contratos Arroba Operacionai

Mar/16
Set/17

10
10

s
s
3300
700
R$ 157,64
3300
700
R$ 142,03
Resultado da operação financeira

R$ 520.919,00
R$ 467.999,00
R$ 52.913,00

Fonte: Dados da pesquisa

6.4 Custos Operacionais
Os resultados dos custos operacionais mostram um impacto muito baixo se
comparado aos custos de produção, sendo o maior valor de 0,20% atingido no hedge
total do porte médio. Os valores baixos se justificam devido à liquidação financeira, em
que a operação financeira é realizada isoladamente na bolsa, como mostra a tabela 12.
Tabela 12 – Impacto dos custos da operação financeira nos custos de produção
Peq.
Méd.
Méd. 50% Gra. 50% Peq. 100%
Gra. 100%
50%
100%
Número de
10 und
1 und
3 und
5 und
1 und
6 und
Contratos
Custo Op.
70 R$
210 R$
350 R$
70 R$
420 R$
700 R$
Financeira
Impacto
Custo
0,13%
0,09%
0,09%
0,13%
0,20%
0,19%
Total
Fonte: Dados da pesquisa

7. Discussão
A medida em que o estudo de Hoji e Costa (2006) analisou a relação entre as
diferentes ferramentas para a tomada de decisão no uso do hedge, este também
destacou a dificuldade que pequenas empresas possuem para adquirir o conhecimento
técnico necessário para realizar a operação. Esta realidade também se aplica ao
agronegócio, no qual o risco dos preços é ainda maior se tratando de uma commodity.
Diferente deste estudo, o cenário de Hoji e Costa (2006) apresentava resultado
operacional melhor caso a empresa não optasse por utilizar o hedge simulado. Apesar
de se tratar de outra realidade, este resultado traz a realidade dos resultados possíveis
com o hedge, que nem sempre são positivos.
O aspecto dos custos também apresentou resultado muito positivo, considerando
apenas os custos da operação financeira o hedge é uma opção muito viável. Diante dos
dados apresentados, espera-se que seja possível auxiliar produtores interessados na
ferramenta quanto a análise de sua viabilidade e o conhecimento dos possíveis
resultados.
Como limitações da pesquisa é possível destacar a dificuldade em obter dados
relacionados à produção do gado de corte, principalmente a transparência nos
resultados de custos e prazos utilizados nos calculos. A variedade na modalidade da
produção também não auxilia na uninanimidade de apenas um custo, já que caso o
produtor opte por produzir de outra maneira seus resultados seriam diferentes.

Isso denota a ausência de estudos na produtividade regional da commodity que
evidencia grande variação em seus insumos e resultados de acordo com a região em
questão. Dessa forma um estudo generalizado pode não ser suficiente para
compreender a viabilidade de negócios locais assim como estudos locais não possuem
a abrangência necessária para elucidar detalhes da produção nacional.
Além disso, outra limitação é a questão da margem de garantia exigida pelo
investimento, já que é preciso reservar uma determinada quantia de capital para este
fim. Assim, seria preciso que um estudo aprofundasse sobre a disponibilidade de capital
dos produtores para este tipo de investimento, levando também em consideração o
custo de oportunidade, os ajustes diários e outros fatores decorrentes da operação.
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