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RESUMO 

 

 

O consumo mundial de açúcar vem aumentando ao longo dos anos, acompanhado de um 

comércio internacional cada vez maior. Por outro lado, os preços, quando analisados em um 

período de longo prazo apresentam uma tendência de queda, diminuindo as margens. Os 

agentes de mercado inseridos neste cenário precisam usar instrumentos que garantam os 

retornos futuros dos próximos exercícios. O hedge é uma importante ferramenta na gestão do 

risco de mercado, garantindo uma estabilidade dos próximos ingressos e antecipando a 

fixação dos preços de produtos que serão comercializados no futuro. Neste contexto o 

presente trabalho avalia as possibilidades de ganho com operações de hedge através da análise 

do comportamento da base e do seu risco nos mercados de açúcar cristal e açúcar very high 

polarity (VHP). Para o cálculo da base e seu risco empregaram-se as cotações dos preços 

futuros negociados na Intercontinental Exchange (ICE) do contrato futuro de açúcar n.11, os 

preços à vista mundiais do açúcar VHP também divulgados pela ICE e os preços à vista 

divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). Verificou-

se que existe uma variação da base maior no mercado de cristal em comparação ao mercado 

de VHP, acumulando maiores ganhos também. Os riscos de base são similares nos dois 

mercados estudados. Maio foi o mês de vencimento que apresentou o maior ganho acumulado 

com o menor risco de base para ambos os mercados, no hedge de venda. De modo geral os 

dois mercados apresentam oportunidades para o hedge de venda tanto como para o de compra. 

Analisando-se as simulações de operações de hedge com duração de três e seis meses, 

observa-se que no período de entressafra, quando os estoques menores exercem maior pressão 

sobre os preços, o hedge de compra acumula ganhos. Comportamento oposto é observado no 

período de safra, que com o aumento dos estoques, o preço tende a cair e as operações de 

hedge de venda iniciadas nesse período acumulam ganhos.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras - chave: Açúcar, Base, Mercado Futuro, Risco de Base, Setor Sucroenergético 
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ABSTRACT 

 

 

The world sugar consumption has been increasing over the years, accompanied by a growing 

international trade. On the other hand prices when analyzed over a period of long-term exhibit 

a downward trend, decreasing margins. Market players entered in this scenario need to use 

instruments that guarantee future returns of coming years. The hedge is an important tool in 

managing market risk, ensuring stability of future income, anticipating the pricing of products 

to be marketed in the future. In this context, this paper evaluates the possibilities of gain from 

hedging activities by analyzing the behavior of the base and its market risk of crystallized 

sugar and sugar very high polarity (VHP). To calculate the base and its risk this paper 

employed futures prices traded on the Intercontinental Exchange (ICE) futures contract sugar 

n.11, world spot prices for sugar VHP also released by ICE and spot prices published by the 

Center of Advanced Studies in Applied Economics (CEPEA). It was found that there is a 

variation of the larger base on the market crystal against the market VHP, also accumulating 

higher gains. The basic risks are similar in the two markets studied. The expiration month that 

showed the largest cumulative gain with the lowest base risk was in May for both markets, 

hedge selling. In general the two markets present opportunities to hedge selling as much as for 

the purchase. Analyzing the hedging simulations lasting three to six months, it is observed 

that during the growing season, when lower stocks exert more pressure on prices, the 

purchase hedge accumulated gains. Opposite behavior is observed during the harvest period, 

that with the increase in inventories, the price tends to fall and hedging sales initiated during 

this period accumulate gains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key - words: Sugar, Base, Futures, Basis Risk, Sugarcane Industry   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Motivação 

 

 

O setor sucroenergético está cada vez mais competitivo, com perspectivas de uma demanda 

por alimento e energia cada vez maior com o aumento mundial da população humana e 

melhoria da qualidade de vida. Novas tecnologias surgem com a promessa de aumentar as 

quantidades de etanol produzido por tonelada de cana-de-açúcar a partir da celulose do 

bagaço e da palha, e aumento da produção de energia elétrica com o biogás proveniente da 

biodigestão da vinhaça.  

O açúcar é um alimento rico em energia, indispensável em uma alimentação balanceada. 

Observando o aumento do consumo – “per capita” no último século podemos avaliar a 

crescente importância do açúcar na alimentação humana. No começo do século XX uma 

pessoa consumia, em média, 5kg de açúcar por ano. Este valor no final do século se 

aproximava de 21kg segundo Gudoshnikov, Jolly e Spence (2004). Embora o consumo de 

açúcar tenha crescido consistentemente e regularmente ao longo dos anos, a produção e os 

preços permanecem extremamente voláteis. A produção de açúcar é extremamente 

dependente do clima, mesmo nos países que empregam altos níveis de tecnologia industrial e 

agrícola. Este alimento é obtido basicamente de duas plantas cultivadas, a beterraba e a cana-

de-açúcar. Enquanto a beterraba é restrita ao hemisfério norte, nas regiões de clima 

temperado, a cana-de-açúcar é cultivada na região tropical do globo.  

O açúcar é uma commodity internacional que movimenta grandes volumes monetários no seu 

comércio, mas a tendência observada nos preços, quando comparado o preço médio das 

últimas cinco décadas, é de uma redução de 2% a.a. segundo Gudoshnikov, Jolly e Spence 

(2004). Esta redução observada nos preços torna este alimento mais barato e mais acessível a 

cada vez mais pessoas no mundo, mas reduz o espaço entre a receita e o custo, apertando as 

margens e, desta forma, obrigando os produtores a aumentarem a eficiência para reduzir os 

custos de produção. Existe uma motivação e uma demanda por estudos de ferramentas e 
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tecnologias que contribuam para aumentar a eficiência e que garantam a geração de resultados 

econômicos positivos, possibilitando uma evolução sustentável deste setor. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

Neste contexto o presente trabalho tem o objetivo de analisar os melhores momentos para 

implantação da estratégia de hedge, venda ou compra, que os agentes de mercado podem 

realizar. 

Especificamente este estudo procura responder à seguinte pergunta: 

Com base nos comportamentos históricos do preço do açúcar, qual é o melhor momento e 

posição a ser tomada para implantar a estratégia de hedge e qual é o tempo ideal para mantê-la 

em cada mercado analisado? 

 Para atingir este objetivo realizou-se a análise do comportamento da base e do risco de base 

nos últimos dez anos, avaliando e quantificando os retornos de hedge de três e seis meses. 

 

 

1.3. Justificativa 

 

 

Dada a grande volatilidade dos preços, um bom instrumento de gestão de risco para garantir 

uma estabilidade nos fluxos de caixa futuros que os agentes de mercado têm disponível é o 

hedge. O objetivo de um hedge é reduzir o risco de determinado ativo. Para isso o hedger, que 

é o agente que utiliza,  por exemplo,  contratos futuros para implementar a estratégia, toma 

posição contráaria no mercado futuro à sua posição no mercado à vista. O hedge perfeito é 

aquele que elimina completamente o risco, de forma que toda perda em um mercado seria 

compensada exatamente no mesmo valor pela posição no outro mercado. O hedge perfeito é 

muito raro e o agente que opera no mercado futuro pode beneficiar-se obtendo ganhos devido 
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a este fato. O hedge pode ser de venda ou de compra. O de venda é quando o agente possui, 

por exemplo, a mercadoria fisicamente e deseja vende-la em algum momento no futuro. Para 

reduzir o risco de uma variação de preço, este agente toma uma posição vendida no futuro, 

dizemos que este agente está comprado no presente, porque está com a mercadoria física em 

seu poder, e vendido no futuro, porque se comprometeu a entregar no vencimento do contrato 

esta mercadoria a um preço fixado no momento da contratação. No hedge de venda utilizamos 

o raciocínio contrário, o agente não tem a mercadoria fisicamente no presente, mas deseja em 

algum momento futuro comprá-la. Para isso toma a posição comprada em um contrato futuro 

com um preço pré-estabelecido com entrega no vencimento do contrato. A maioria dos 

contratos futuros são liquidados financeiramente por diferença, ou seja não ocorre a entrega 

física da mercadoria no seu vencimento, por praticidade e custos de entrega. Em vez disso, a 

diferença da cotação entre o momento do início do hedge e a cotação no final da operação é 

acertada financeiramente entre os agentes. Se a cotação final é maior que a inicial, o agente 

que vendeu à futuro paga a diferença ao agente que comprou à futuro. Caso a cotação final 

seja menor que a inicial, o inverso ocorre, ou seja,  o agente que comprou paga a diferença ao 

agente que vendeu à futuro. Esta diferença, se o hedge é perfeito, seria a quantia justa para 

complementar o preço que o agente vai negociar no mercado à vista, e neste caso a base seria 

zero. Como o hedge perfeito é muito raro, sempre existe uma base que impacta diretamente o 

resultado do hedge. 

As estratégias  bem implantadas de hedge proporcionam uma estabilidade e a possibilidade de 

garantir o resultado futuro. 

O presente estudo pretende contribuir para o melhor entendimento do mercado futuro de 

açúcar, uma vez que identificará o comportamento histórico da base. Base é a diferença entre 

a cotação à vista de uma mercadoria e a cotação do seu contrato futuro naquele mesmo 

momento. Dessa forma, os resultados podem ser utilizados por hedgers para elaborar as suas 

estratégias identificando historicamente quais os melhores momentos para iniciar as 

operações e por quanto tempo deveriam mantê-las para aproveitar as oportunidades de ganho 

que surgem e a que risco estão expostas. 
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1.4. Estrutura do Trabalho 

 

 

Este estudo está dividido em seis capítulos, incluindo este primeiro que apresenta a 

introdução, com motivações, objetivos e justificativa. O segundo capítulo apresenta uma 

revisão da literatura que aborda os temas tratados, definição da base e sua importância para o 

resultado do hedge, quais os comportamentos da base e como a teoria da base tem evoluído, 

qual é a natureza e a origem do risco de base. Trabalhos de análises de mercado e suas bases 

são apresentados na sequência, destacando quais os fatores que influenciaram a base naqueles 

estudos. Finalizando o capítulo, um panorama do setor sucroenergético e do mercado mundial 

de açúcar é apresentado. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia empregada no estudo, os dados utilizados, como 

foram coletados, organizados, transformados e analisados. 

No quarto capítulo apresentam-se os resultados para cada mercado analisado, açúcar cristal e 

very high polarity (VHP), comparam-se os resultados de cada vencimento dentro dos dois 

mercados, em seguida comparam-se os mesmos vencimentos entre os dois mercados. O 

capítulo culmina com a análise da simulação de operações de hedge iniciadas em todos os 

meses possíveis, anteriores ao vencimento, e mantidas por três e seis meses em cada um dos 

mercados. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões extraídas dos resultados e as 

recomendações para futuros estudos. 

Finalmente, no sexto capítulo a lista das referências bibliográficas é apresentada, 

contemplando as fontes consultadas e os itens citados neste trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Base 

 

 

Os agentes de mercado utilizam-se de diversos parâmetros e instrumentos para análise das 

possibilidades de implementar operações no mercado e realizar a escolha de que instrumento 

de operação utilizar. Existem hoje vários instrumentos no mercado de derivativos, como 

contratos a termo, contratos futuros, opções e swaps, (SANTOS,2010). A base é um 

parâmetro de suma importância para os agentes de mercado que operam em futuros, dado que 

a variação da base ao longo da operação do hedge é que define o resultado desta operação. O 

desempenho de um mercado é medido, em parte, através da análise do comportamento da 

base (WARD e DASSE 1977). Reforçando a importância da base no funcionamento do 

mercado, Garcia, Leuthold e Sarhan (1984) afirmam que a não antecipação dos movimentos 

da base reduz a habilidade do mercado futuro em transferir risco dos hedgers para os 

especuladores. O comportamento da base é geralmente considerado o maior determinante do 

sucesso ou fracasso do hedging (PETERSON, COOK e PISZCZOR 2004). Os mesmos 

autores definem base como “preço à vista menos preço futuro”. Encontra-se no trabalho de 

Thraen (2002) uma definição mais detalhada de base, que descreve uma relação entre o preço 

no mercado à vista e o preço no mercado futuro em um dado momento. Especificamente 

pode-se definir base como a diferença entre o preço à vista no mercado local e o preço futuro 

para um dado mês selecionado. Este mesmo autor captura os elementos primários da base em 

um simples modelo expresso da seguinte forma:  

Base = Preço à vista da commodity – Preço do contrato futuro     (1) 

Define-se: 

S1 = preço à vista em t1 

F1 = Preço do Contrato futuro em t1 

b1 = Base em t1 

 

 

S2 = preço à vista em t2 

F2 = Preço do Contrato futuro em t2 

b2 = Base em t2 
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O resultado do hedge é, para o produtor da commodity: b2-b1     (2) 

Decompondo a equação 2: 

Resultado do hedge de venda = (S2-F2)-(S1-F1)       (3) 

De modo contrario o resultado do hedge de compra é: b1-b2     (4) 

Decompondo a equação 4: 

Resultado do hedge de compra = (S1-F1)-(S2-F2)       (5) 

Já o preço efetivo do hedge: 

Preço efetivo do hedge de venda: F1 + b2        (6) 

Preço efetivo do hedge de compra: F1 + b2        (7) 

O preço efetivo para o produtor da commodity é o preço futuro inicial F1 mais a base b2 

apurada no momento da liquidação do hedge. Para o comprador da commodity o preço efetivo 

do hedge de compra é exatamente o mesmo. Para ambos os preços efetivos, o valor futuro 

inicial F1 é certo, e unicamente a base b2 é incerta. 

Segundo MacDonald e Meyer (2009), a base é mais estável e previsível que preço à vista e 

preço futuro, e ser capaz de prevê-la é a chave para um hedge efetivo. O mesmo autor afirma 

que a magnitude da base para um contrato futuro de uma commodity estocável é uma função 

do tempo para expiração deste. Na expiração, segundo Irwin, Garcia e Good (2007), em 

teoria, arbitragem entre os mercados à vista e futuro deve forçar os preços a convergirem. 

Convergência se refere à tendência do preço futuro e preço à vista se igualarem, isto é, a base 

chegando a zero, no mercado físico quando o contrato futuro expira. 

Muitos produtores conhecem os princípios básicos do hedging, mas a habilidade de prever 

precisamente o retorno do hedge está relacionada com a compreensão dos movimentos da 

base, já que o hedger continua sujeito ao risco de base. Um dos métodos mais amplamente 

empregados para prever a base é simplesmente usar a média móvel de três anos, na qual o 

período da base a ser calculada é comparado com a média do contrato correspondente durante 

o mesmo mês calendário ao longo dos últimos três anos (MAASS e WALLER). 
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2.2. Comportamento da Base 

 

 

Quando a base é negativa, ou seja, o preço a vista é menor que o preço futuro, Working 

(1949) em seu trabalho, comparando os preços do mercado futuro e à vista de trigo nas 

décadas de 1930 e 1940 nos Estados Unidos, definiu esse fenômeno como Contago, e quando 

a base é positiva, ou seja, o preço à vista é maior que o preço futuro, o chamou de 

Backwardation. 

Working (1949) elaborou uma teoria que relaciona os preços futuros e à vista, ou ainda os 

futuros com datas de vencimento diferentes. A teoria sugere que a diferença do preço à vista e 

o preço futuro é o custo de estocagem desta commodity. Segundo esta teoria, quanto mais 

distante o vencimento do contrato futuro, maior o preço, o que remunera o custo de carregar o 

produto até o vencimento, que aumenta proporcionalmente com o tempo de estocagem.  

Autores como Weymar (1966), Ward e Dasse (1977) e Benirschka e Binkley (1995)  

complementam a teoria que relaciona os preços em dado momento com diferentes 

vencimentos futuros ou mesmo à vista. Descrevem retorno de conveniência, prêmio pelo risco 

e distância do ponto de estocagem até o mercado consumidor, como variáveis que afetam a 

relação entre o preço à vista e o preço futuro de uma commodity.  

Os autores Ward e Dasse (1977) colocam que a base incorpora deságios e ágios refletindo e 

antecipando eventos futuros ou, pelo menos, potencial que ocorram tais eventos. Neste 

mesmo trabalho esclarecem uma confusão que pode ocorrer na interpretação do termo 

“premio de risco”. Na teoria do preço da estocagem o sentido de premio de risco refere-se ao 

premio que o detentor físico da mercadoria recebe pelos riscos que está sujeito, mantendo o 

estoque físico e a guarda da mercadoria. Este efeito contribui para valorizar o preço à vista 

com relação ao preço futuro. A interpretação do termo “prêmio de risco” sob a ótica da teoria 

da especulação dá a entender que o hedger paga um prêmio ao especulador por este tomar o 

risco do comportamento do preço no futuro. Este efeito por sua vez contribui para a 

desvalorização do preço à vista em relação ao preço futuro. 

Seguindo a ideia que a base incorpora ágios e deságios antecipando eventos futuros, Takeuchi 

(2009) descreve que um mercado eficiente incorporaria todas as informações disponíveis, 

precificando de forma ótima os ativos. Assim, em um mercado eficiente, o preço futuro seria 

uma estimativa não-viesada do preço a vista no futuro. 
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Como a base ao longo do tempo pode variar, Marques, Mello e Martines (2006) definem o 

fortalecimento da base quando a base se torna mais positiva ou menos negativa e o 

enfraquecimento quando se torna mais negativa ou menos positiva. 

As oportunidades de hedge de venda surgem quando a base se fortalece, a diferença entre o 

preço no mercado físico e futuro diminui, à medida que se aproxima do vencimento. E as 

oportunidades de hedge de compra surgem quando a base se enfraquece, como explicado por 

Alves & Serra (2008) e Sharpe, Gordon e Bailey (1995).  

 

 

2.3. Risco de Base 

 

 

O mercado físico nem sempre varia na mesma magnitude e direção que o mercado futuro, e 

por esse motivo nem sempre o ganho em um mercado compensa a perda no outro. Isto torna o 

hedge imperfeito e o agente que implanta um hedge fica sujeito a este risco, que Schouchana 

(1997) define como risco de base. Mesmo assim, afirma este autor, que as variações na base 

tendem as ser menores que as variações no mercado à vista e que no mercado futuro. Depois 

do hedge implantado, o hedger, não está mais preocupado com o nível absoluto dos preços 

nem mesmo com a tendência do mercado, mas com os movimentos relativos dos preços que 

fortalecem ou enfraquecem a base. 

Neste contexto, Santos (2010) afirma que devido ao risco de base, a afirmativa que a 

totalidade dos ativos físicos deve ser hedgeada para que a estratégia de hedge seja efetiva não 

é verdadeira. 

Hull (2009) enumera que ao menos três fatos aumentam a incerteza sobre o valor da base ou 

risco de base: 

1. O hedger pode não ter certeza da data exata em que a commodity será 

comprada ou vendida; 

2. O hedge pode requerer que o contrato futuro seja liquidado bem antes da sua 

data de expiração; 
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3. A commodity sobre a qual será realizado o hedge pode não ser exatamente a 

mesma especificada no contrato futuro. 

No presente estudo analisa-se e quantifica-se o risco de base envolvido nas operações com 

contratos futuros no mercado de açúcar. Investiga-se o risco de base devido ao hedge ser 

estruturado com um ativo de especificações diferentes que no contrato futuro, além daquele 

devido à liquidação antes do vencimento do contrato quando se analisa o risco de base nos 

períodos de fortalecimento e enfraquecimento da base. 

 

2.4. Análise de Mercado 

 

Os trabalhos de análise de mercado e oportunidades de hedge nos mercados futuros seguem 

diversas linhas. Alguns trabalhos analisam a eficiência do mercado; exemplos desta linha são 

os trabalhos de Takeuchi (2009) no mercado de açúcar no Brasil, Leite e Bressan (2000) no 

mercado de café no Brasil, Mackenzie et al. (2002) no mercado de arroz nos Estados Unidos e 

Pontes Junior (2004) no mercado de açúcar brasileiro. Os trabalhos que analisam a eficiência 

do mercado verificam se as informações são prontamente assimiladas pelo mercado e 

refletidas nos preços. Para isto lançam mão de modelos de cointegração para rejeitar ou não a 

hipótese de eficiência do mercado. 

Outra linha é a de efetividade do hedge, como os trabalhos do mercado de café de Nogueira, 

Aguiar e Lima (2002), Fontes, Castro-Junior e Azevedo (2003), Pinto (2001) e Pacheco 

(2000). No mercado de boi gordo também seguem essa linha autores como Alves e Serra 

(2008). Os trabalhos que estudam a efetividade do hedge utilizam simulações de operações 

em determinado período e analisam os resultados, verificando a existência de ganho ou perda 

e avaliando a efetividade da estratégia do hedge. 

E a terceira linha é a análise do comportamento da base, como os trabalhos de Barros e 

Aguiar (2005) no mercado de café, o de Baptista e Aguiar (2006) e o de Rosalem, Gomes e 

Oliveira (2008) para o mercado de boi gordo e o de Maia e Aguiar (2010) para o mercado de 

soja. A análise do comportamento da base é feita para cada vencimento do contrato 

analisando e descrevendo o seu comportamento em meses anteriores em um período de vários 

anos, verificando as tendências de fortalecimento ou enfraquecimento e calculando o risco de 

base. Sabendo o comportamento da base e o seu risco, pode-se avaliar a relação retorno – 

risco de cada vencimento e identificar os melhores momentos de realizar as operações de 
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hedge, auxiliando na elaboração da estratégia de hedge. Barros e Aguiar (2005) encontraram 

em seus resultados, analisando o mercado de café, que existem poucas oportunidades de 

hedge de compra e com baixa rentabilidade, em contraste com o hedge de venda que além de 

apresentarem maiores oportunidades de hedge os maiores ganhos não vem acompanhados 

pelos maiores riscos. Os maiores riscos de base são observados nos meses de março e maio 

devido às incertezas que ocorrem nos meses que antecedem a nova da safra. Ainda estes 

autores verificaram que as operações iniciadas no segundo semestre do ano são as que 

apresentam os maiores ganhos.  

Analisando as oportunidades de hedge no mercado de boi gordo em nove estados brasileiros 

Baptista e Aguiar (2006) encontraram que, com exceção do Rio Grande do Sul, as operações 

de hedge de venda tendem a proporcionar retornos duas ou três vezes maior que as de compra. 

No estado do Rio Grande do Sul os retornos das duas operações apresentaram retornos 

similares. Os primeiros cinco meses do ano tendem a ser os mais adequados para as operações 

de hedge de compra; a partir de junho as operações de hedge de venda tendem a ser mais 

viáveis.Também analisando as oportunidades de hedge no mercado de boi gordo em cinco 

regiões do Brasil,  Rosalem, Gomes e oliveira (2008) encontraram que oportunidade de hedge 

de venda ocorrem nos vencimentos dos meses de abril, outubro e dezembro. As oportunidades 

de hedge de compra ocorrem nos vencimentos dos meses de maio e julho.  

Analisando as oportunidades de hedge para o mercado de soja, Maia e Aguiar (2010) 

verificaram que o comportamento da base entre o mercado à vista no Brasil e os contratos 

futuros na bolsa de Chicago, é bem definido com fortalecimento entre maio e novembro 

seguido de enfraquecimento nos seis meses subsequentes, sugerindo que operações de hedge 

de venda só deveriam ser feitas entre os meses de maio e novembro, enquanto que as 

operações de hedge de compra deveriam ocorrer nos demais meses. Os retornos brutos 

observados foram maiores nas operações de hedge de compra, devido ao enfraquecimento da 

base ser mais intensa, o que veio acompanhado de maiores riscos tornando mais incertos estes 

retornos. 

 

Ainda na linha de análise da base, mas com método diferente e buscando identificar os fatores 

que mais interferem na base, Maass e Waller analisaram o comportamento da base para o 

mercado de trigo no Texas. Os autores empregaram um modelo de regressão que teve como 

variável dependente a base mensal do primeiro vencimento e variáveis independentes: a 

média móvel da base de três anos, a relação estoque/uso, as inspeções de exportação, uma 
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variável binaria para o desastre nuclear de Chernobyl, uma variável binária para contabilizar o 

efeito do farm bill de 1996 e variáveis binárias mensais para computar o efeito da 

sazonalidade. Variáveis consideradas fundamentais, como produção, oferta e exportação, 

foram excluídas do modelo por terem elevada colinearidade. Com a intenção de sumarizar a 

situação de oferta e demanda, foi incluída a relação estoque/uso. Os resultados da pesquisa 

mostram que o modelo não conseguiu, de maneira global, explicar os fatores mais relevantes 

para o comportamento da base tão bem, como quando regredindo os anos de produção normal 

e baixa produção separadamente. O modelo que apresentou maior significância global foi o de 

anos normais de produção. 

Estudando o comportamento da base no mercado de trigo do Golfo do México, Tilley e 

Campbell (1988) definiram um modelo que contem, como variáveis independentes, a base da 

semana anterior, a relação de embarques compromissados/estoque livre para comercialização, 

uma variável binária indicando semanas que houve embargo à exportação, a liquidez de 

mercado e variáveis binárias para os meses de março, julho, setembro e dezembro. Estes 

autores concluíram que a base está refletindo as mudanças de fundamentos que ocorrem no 

mercado, indicando que os programas governamentais de restrição de oferta, regulando o 

estoque livre, impactaram o comportamento da base, assim como o embargo que houve à 

exportação. Todas as variáveis foram significativas ao nível de 10% de significância.  

Analisando o comportamento da base no mercado de algodão, MacDonald e Meyer (2009) 

desenvolveram um modelo da base especificando como variáveis independentes: o custo de 

oportunidade do capital empregado em manter o estoque, o custo de armazenagem, a 

atividade do mercado e o convenience yield. Encontraram significância para todas as variáveis 

especificadas exceto para o custo de oportunidade do capital empregado em manter o estoque. 

Para o cálculo desta variável foi utilizada a taxa LIBOR de três meses e como alternativa foi 

utilizada também a taxa do tesouro americano, mas não houve diferença significativa no 

cálculo utilizando uma ou outra taxa. Estes autores ainda utilizaram um modelo de correção 

de erro que sugeriu um período de um mês e meio a dois meses como o tempo necessário para 

que a base retornasse ao equilíbrio. 

Uma outra contribuição para a teoria da base foi o estudo de Ward e Dasse (1977) com o 

contrato de suco congelado de laranja. Estes autores calculam o que chamaram de base 

residual, sendo esta os componentes da base além dos teorizados por Working (1949), custo 

de armazenagem e custo do capital empregado no estoque. As variáveis independentes 

especificadas no modelo de base residual foram o premio de risco, o convenience yield, a 
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liquidez de mercado, o viés de geada, o ajuste de viés e o efeito da geada. O autores 

consideram que as três primeiras variáveis  são comuns a todos os modelos de base de 

commodities e derivam da teoria do custo de armazenagem e as três ultimas específicas para o 

contrato de suco de laranja congelado, demonstrando que, além da teoria do Working (1949) 

do custo de armazenagem, a base incorpora fatos antecipados pelo mercado ou pelo menos o 

potencial de ocorrência de tais fatos. 

 

 

2.5. Setor Sucroenergético no Brasil e o Mercado de Açúcar Mundial 

 

 

A história do setor sucroalcooleiro, ou mais recentemente denominado sucroenergético com o 

advento da venda do excedente de energia produzida com a sobra do bagaço da cana, se 

confunde com a história do início do nosso país. Na literatura encontramos datas divergentes 

para o ano de introdução da cultura da cana-de-açúcar no Brasil. Neves, Trombin e Consoli 

(2010) citam o ano de 1532, enquanto Cesnik & Mioque (2004) em uma pesquisa extensa da 

historia da cana-de-açúcar citam o ano de introdução no Brasil como sendo 1502. Estes 

mesmos autores ainda presumem que um almirante português levantou um engenho de açúcar 

em Pernambuco antes de 1520, já que encontraram registro de entrada de açúcar brasileiro na 

alfândega de Lisboa no ano de 1520 e 1526. Oficialmente o primeiro engenho fundado no 

Brasil foi o de Pedro Luiz Gois, em 1532. Desses tempos remotos até os dias atuais a 

evolução foi enorme e o Brasil é hoje um expoente na produção de açúcar, etanol e energia 

elétrica provenientes da cana-de-açúcar. No ano de 2009, segundo Jank (2010), 18% da 

energia consumida no Brasil era proveniente de derivados da cana-de-açúcar, passando em 

importância a energia hidráulica e assumindo o segundo lugar na matriz energética, atrás 

apenas do petróleo e seus derivados. Este fato coloca a matriz energética brasileira entre as 

mais limpas do planeta. Dados do balanço energético nacional (2011) referentes ao ano base 

de 2010 nos indica que 47,49% da geração de energia primária é renovável e que os produtos 

de cana-de-açúcar são responsáveis por 19% do total da geração primária, corroborando os 

dados de Jank (2010). Os autores Neves, Trombin e Consoli (2010), trabalhando com dados 

do ano 2008 ,estimaram o PIB do setor sucroenergético em US$ 28,2 bilhões, 2% do PIB 

nacional naquele ano. Estes autores utilizaram o método da soma das vendas dos bens finais 
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do sistema agroindustrial da cana-de-açúcar para estimar o PIB do setor. Pode-se observar no 

gráfico 1 a contribuição de cada produto final no PIB do setor. A receita bruta total, também 

estimada por eles nesse mesmo ano, foi de US$ 86,8 bilhões, representando a somatória de 

todas as vendas realizadas entre os elos da cadeia e das movimentações financeiras realizadas 

pelos agentes facilitadores. 

 

 

Gráfico 1 Contribuição dos produtos Finais no PIB do Setor. 

Fonte: Neves, Trombin e Consoli (2010) 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

As indústrias que processam cana-de-açúcar podem direcionar a matéria prima por duas rotas 

principais, açúcar ou álcool. Estes dois produtos finais concorrem pela mesma matéria prima, 

a cana-de-açúcar,. embora, na produção de açúcar o mel residual é enviado à destilaria anexa 

para a fabricação de álcool. Este mel já está esgotado para a produção de açúcar e o álcool 

produzido a partir dele é denominado residual, embora as características sejam idênticas e é 

impossível  dissocia-lo do etanol produzido a partir do caldo da cana. As etapas de produção 

de açúcar segundo Embrapa (2010) são: 

 Recepção de cana; 

 Preparo da cana para extração; 

 Extração de caldo: por pressão utilizando moendas ou lixiviação utilizando difusor; 

 Purificação do caldo: peneiragem, aquecimento e decantação (clarificação); 
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 Evaporação do caldo; 

 Cozimento; 

 Cristalização; 

 Centrifugação: Separação dos cristais e do mel; 

 Secagem; e 

 Armazenamento. 

Já as etapas para produção de etanol são: 

 Recepção de cana; 

 Preparo da cana para extração; 

 Extração de caldo: por pressão utilizando moendas ou lixiviação utilizando difusor; 

 Tratamento do caldo para produção de etanol; 

 Preparação do mosto (solução açucarada em concentração adequada para 

fermentação); 

 Fermentação do mosto; 

 Centrifugação do vinho (retirada da levedura do vinho); 

 Destilação do vinho delevurado; 

 Desidratação: para produção de etanol anidro ou hidratado; 

 Retificação. 

Podemos observar estas etapas ilustradas com mais detalhes na figura 1. 
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Figura 1 Fluxograma de produção, açúcar e álcool. 

Fonte: Paiva e Morabito (2007). 

 

Quanto ao panorama mundial, a produção mundial de açúcar foi de 168 milhões de toneladas, 

com um volume de exportação de 56 milhões de toneladas e consumo situando-se na casa de 

158 milhões de toneladas na safra 2011/2012. 

Um dos direcionadores mais fundamentais no mercado de açúcar é o crescimento do consumo 

mundial do produto, segundo Gudoshnikov, Jolly e Spence (2004). Praticamente 85% do 

crescimento do consumo podem ser explicados pelo crescimento da população, que aumentou 

1,7% ao ano desde meados da década de 80 enquanto o consumo de açúcar cresceu 2% ao 

ano. Os outros 15% são atribuídos ao crescimento per capita do consumo, principalmente nos 

países em desenvolvimento que apresentam baixa ou média renda per capita, apresentando 

maior elasticidade renda da demanda para o açúcar. Observa-se na tabela 1 que os dois 

maiores países individuais consumidores estão no continente asiático, Índia e China, 

intercalado nestes tem-se a União Europeia. Na tabela 2 observa-se forte crescimento na 

produção da Tailândia acompanhado do Brasil com menor intensidade, ocupando o espaço 

deixado com a queda da produção da Índia que volta nos últimos anos analisados a crescer. 

Até meados da década de 90 o comércio internacional estava estagnado, mantendo os mesmos 

níveis ano após ano, ao contrario do constante crescimento no consumo. Após o começo da 

década de 90 o comercio internacional apresentou uma grande tendência de expansão que se 
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mantém como se pode observar na tabela 3, tendo como destaque o aumento da participação 

da Tailândia. O aumento do comercio atribui-se a dois principais fatos, a queda da União 

Soviética e aumento do consumo na Ásia. Outro fator que ajuda a explicar este aumento é a 

desregulamentação e liberalização do comercio internacional também na década de 90. 

O Brasil posiciona-se como maior produtor e exportador de açúcar do mundo e no aspecto 

consumo fica em quarto colocado no ranking mundial. Contribuiu com 7,26% do consumo, 

21,24% da produção e 41,98% da exportação mundial de açúcar na safra 2011/2012. Pode–se 

observar o posicionamento e as quantidades que o Brasil e os principais agentes do mercado 

mundial de açúcar, produzem, exportam e consomem nas tabelas 1, 2 e 3 respectivamente. 

Tabela 1 - Consumo mundial de açúcar (cana e beterraba). 

Países 2006/2007 

(Mil Ton) 

2007/2008 

(Mil Ton) 

2008/2009 

(Mil Ton) 

2009/2010 

(Mil Ton) 

2010/2011 

(Mil Ton) 

2011/2012 

(Mil Ton) 

Consumo 149.307 152.037 153.717 154.653 156.080 158.320 

Índia  20.400 23.200 24.500 23.000 23.000 25.000 

União 

Europeia 

19.816 16.496 16.760 17.400 17.500 17.600 

China 13.500 14.250 14.500 14.300 14.000 14.300 

Brasil 10.800 11.400 11.650 11.800 12.000 11.500 

Estados 

Unidos 

8.993 9.590 9.473 9.861 10.042 10.183 

Rússia 5.950 5.990 5.500 5.700 5.925 6.230 

Indonésia 4.300 4.400 4.500 4.700 5.000 5.200 

Paquistão 3.950 4.100 4.175 4.100 4.250 4.300 

México 5.133 4.728 4.929 4.615 4.171 4.253 

Egito 2.598 2.690 2.748 2.629 2.800 2.850 

Japão 2.385 2.350 2.375 2.260 2.265 2.270 

Outros 51.482 52.843 52.607 54.288 55.127 54.634 

Fonte: USDA (2012). 
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Tabela 2 - Produção mundial de açúcar (cana e beterraba). 

Países 2006/2007 

(Mil Ton) 

2007/2008 

(Mil Ton) 

2008/2009 

(Mil Ton) 

2009/2010 

(Mil Ton) 

2010/2011 

(Mil Ton) 

2011/2012 

(Mil Ton) 

Produção 164.458 163.536 144.144 153.687 161.437 168.247 

Brasil 31.450 31.600 31.850 36.400 38.350 35.750 

Índia  30.780 28.630 15.950 20.637 26.650 28.300 

União 

Europeia 

17.757 15.614 14.014 16.687 15.090 16.740 

China 12.855 15.898 13.317 11.429 11.199 11.840 

Tailândia 6.720 7.820 7.200 6.938 9.663 10.170 

Estados 

Unidos 

7.662 7.396 6.833 7.224 7.110 7.153 

México 5.633 5.852 5.260 5.115 5.495 5.650 

Rússia 3.150 3.200 3.481 3.111 2.996 4.800 

Paquistão 3.615 4.163 3.512 3.420 3.920 4.220 

Austrália 5.212 4.939 4.814 4.700 3.700 4.150 

Guatemala 2.365 2.274 2.381 2.340 2.259 2.474 

Colômbia 2.354 2.245 2.277 2.294 2.200 2.250 

Outros 34.905 33.905 33.255 33.392 32.805 34.750 

Fonte: USDA (2012). 
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Tabela 3 - Exportação mundial de açúcar (cana e beterraba). 

Países 2006/2007 

(Mil Ton) 

2007/2008 

(Mil Ton) 

2008/2009 

(Mil Ton) 

2009/2010 

(Mil Ton) 

2010/2011 

(Mil Ton) 

2011/2012 

(Mil Ton) 

Exportação 51.107 50.721 47.786 51.617 56.136 56.694 

Brasil 20.850 19.500 21.550 24.300 25.800 23.800 

Tailândia 4.705 4.914 5.295 4.930 7.400 8.700 

Austrália  3.860 3.700 3.522 3.600 2.750 2.950 

União 

Europeia 

2.439 1.656 1.332 2.647 1.009 2.210 

Guatemala 1.500 1.333 1.664 1.815 1.808 1.808 

Outros 17.753 19.618 14.423 14.325 17.369 17.226 

Fonte: USDA (2012). 

 

 

2.6. Mercados Futuros Formadores de Preços 

 

 

Existem dois principais mercados futuros que negociam contratos de açúcar, em Londres a 

London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) com o contrato 

número 5 e em Nova Iorque a Intercontinental Exchange (ICE) com o contrato número 11. O 

contrato nº5 negociado na LIFFE refere-se a açúcar branco refinado e o negociado na ICE a 

açúcar bruto ou very high polarity (VHP). Segundo Gudoshnikov, Jolly e Spence (2004) o 

açúcar VHP é impróprio para o consumo humano sem antes realizar uma limpeza e um 

tratamento, mas está pronto para ser refinado. Outro tipo de açúcar que encontramos no 

mercado é o cristal, que é de melhor qualidade que o VHP, mas inferior ao refinado. O 

processo de refino e usualmente realizado nas regiões consumidoras e não nas produtoras. 

Países mais desenvolvidos possuem a estrutura de refino e tendem a importar VHP, e os 

menos desenvolvidos optam pelo cristal branco que pode ser prontamente consumido. A 

cotação do contrato nº5 é em dólares americanos por tonelada posto Free on Board (FOB) nos 

portos de qualquer um dos seguintes países: Argentina, Austrália, Barbados, Belize, Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Equador, Fiji, Antilhas 
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Francesas, Guatemala, Guayana, Honduras, Índia, Jamaica, Malavi, Mauricio, México, 

Moçambique, Nicarágua, Peru, Filipinas, Reunião, África do Sul, Suíça, Taiwan, Tailândia, 

Trinidad, Estados Unidos e Zimbábue. A cotação do contrato nº11 negociado na ICE é em 

centavos de dólares americanos por libra peso entregue FOB nos portos dos mesmos países 

que do contrato nº5 negociado na LIFFE. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo busca identificar os melhores momentos para implantar as estratégias de 

hedge no que diz respeito à comercialização de açúcar. Para isso analisa-se o comportamento 

e o risco histórico da base, destacando em cada vencimento os períodos favoráveis a hedge de 

venda ou compra. Apresentam-se ainda os retornos que seriam obtidos com hedge de três e 

seis meses. 

A metodologia empregada para atingir os objetivos neste estudo baseia-se na mesma utilizada 

por Barros e Aguiar (2005) e por Maia e Aguiar (2010) para analisar o mercado de café e por 

Rosalem, Gomes e Oliveira (2008) na análise do mercado de boi gordo e as melhores 

estratégias de hedge.  

O modelo teórico adotado no presente estudo foi adaptado a partir do proposto por Barros e 

Aguiar (2005) e por Maia e Aguiar (2010) 

A base, como definida por Hull (2009), pode ser representada como na equação 8: 

                             (8) 

Onde: 

        = Base no momento t, em relação ao contrato com vencimento em (t+n); 

  = Preço à vista em t; e 

        = Preço futuro em t, em relação ao contrato com vencimento em (t+n). 

Do ponto de vista de uma operação de hedge de venda, onde o agente pretende uma proteção 

de baixa nos preços da mercadoria que possui fisicamente e pretende vende-la em um 

momento posterior, a receita bruta seria calculada como na equação 9: 

                               (9) 

em que: 

Rhv = retorno bruto esperado no hedge de venda; 

V2 = preço à vista no momento de encerramento da operação; 

V1 = preço à vista no momento de abertura da operação; 
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F1 = preço futuro no momento de abertura da operação; e 

F2 = preço futuro no encerramento da operação. 

 A equação 9, organizada de outra forma, , pode ser expressa em termos de base como visto 

na equação 10: 

                                    (10) 

em que: 

B2 = base no momento de encerramento da operação; e 

B1 = base na abertura da operação. 

Como se comprova na equação 10, o resultado é positivo para o hedge de venda quando a 

base, no momento de encerramento, é maior que na abertura da operação; este movimento 

denomina-se fortalecimento da base. 

No caso de um hedge de compra, a equação 11 representa a receita bruta do hedge: 

                           (11) 

Organizando-se a equação 4 de outra forma, obtém-se a equação 12: 

                                     (12) 

De modo contrário ao hedge de venda, no hedge de compra o agente acumula um retorno 

positivo se a base no início da operação é maior que no encerramento. Assim, o hedge de 

compra se beneficia quando há um enfraquecimento da base entre a abertura e o encerramento 

da operação e desfavorece as operações de hedge de venda. Por outro lado um fortalecimento 

da base favorece o hedge de venda enquanto desfavorece um hedge de compra. 

Para avaliar o risco de base utilizou-se o mesmo procedimento que no trabalho de Maia e 

Aguiar (2010), que, para assegurar a comparabilidade dos resultados, baseou-se na sugestão 

de Houthakker e Williamson (1996) de representar o risco de base pelo coeficiente de 

variação. O coeficiente de variação, que é obtido pela divisão do desvio padrão pela média 

das variações mensais da base, independe das unidades de medida, tido como o indicador 

mais simples para comparar o risco de diferentes investimentos. 

A metodologia empregada neste estudo limita-se aos dados históricos e a análise dá-se por 

meio do cálculo das médias. Não se utilizou nenhum método estatístico mais complexo ou 

econométrico para realizar as análises, mantendo-se o estudo facilmente atualizável e com 
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aplicação simplificada para qualquer agente de mercado. Por outro lado, não se consegue 

determinar quais fatores realmente tem relevância na influência do comportamento da base. 

 

 

3.1. Procedimentos Empíricos 

 

 

Para o presente estudo foram construídos dois painéis de dados, um para cálculo da base a que 

está sujeito um agente do mercado que pretende realizar hedge para açúcar cristal e um 

segundo para cálculo da base a que está sujeito um agente do mercado que pretende realizar 

hedge para açúcar (VHP). 

Para realizar o cálculo da base, serão utilizadas diferentes séries de dados coletados e 

disponibilizados pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) 

especificamente pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, pela 

Intercontinental Exchange (ICE) e pelo Banco Central do Brasil. Esses dados são 

representados pelas séries ESALQ, NY11, À vista ICE e dólar PTAX. Essas séries serão 

descritas com maiores detalhes na próxima seção. Essas informações permitem a construção 

do painel de dados referentes à base ESALQ-NY11  que se iniciou pela compatibilização dos 

dados das séries de tal forma que todas as séries ficaram referenciadas no mesmo intervalo de 

tempo, ou seja, mantiveram-se apenas os dados referentes às datas comuns a todas as séries. O 

passo seguinte foi dividir a série de preços à vista ESALQ pela série PTAX para converter as 

cotações ESALQ, que estão em reais por saca de 50 Kg, em dólares norte americanos por saca 

de 50 Kg. Outro tratamento aplicado à série ESALQ foi a multiplicação pelo fator 0,8375, 

descontando os impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS que representam 16,25 % do preço bruto. 

Este procedimento é o mesmo empregado por Takeuchi (2008) para simular o preço ESALQ 

mercado interno a uma cotação de açúcar cristal para exportação, já que não se dispõe de uma 

série à vista cristal para mercado externo. A série NY11 que está cotada em centavos de dólar 

por libra peso, foi convertida em dólares norte americanos por saca de 50 Kg, 

compatibilizando com a série de preços à vista. Para essa conversão, multiplicou-se a série 

NY11 por 100, para transformar a cotação para dólares por libra peso; em seguida 

multiplicou-se por 2,205 para transformá-la em dólares por quilograma e, por último, 

multiplicou-se por 50 para finalmente se chegar à cotação em dólares norte americanos por 
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saca de 50 Kg. Na sequência, procedeu-se ao cálculo da base diária utilizando-se o modelo 

acima descrito. 

Com a base diária já calculada, calculou-se a média mensal da base para cada vencimento dos 

onze meses que antecedem o mês de vencimento. Existem quatro vencimentos distintos para o 

contrato NY11, março, maio, julho e outubro. As médias mensais dos vencimentos foram 

compostas por 97 períodos, com exceção do vencimento em março que foi composto por 98.  

Com base no trabalho de Takeuchi (2009) que calculou a base do açúcar cristal pela diferença 

da cotação da série ESALQ e a série NY11, mesmo tendo especificações de produto 

diferentes, já que a primeira refere-se a açúcar cristal e a segunda a açúcar VHP. E com base 

no trabalho de Pereira (2009), que afirma que o contrato futuro de açúcar cristal negociado na 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) tem baixa liquidez, optou-se no 

presente estudo por utilizar a série NY11 em detrimento da cotação da BM&FBOVESPA para 

açúcar cristal, para calcular a base do açúcar cristal deste estudo. 

A construção do segundo painel que apresenta a base entre o À vista ICE e NY11, iniciou-se 

pela conversão da cotação da série NY11 para dólares norte americanos, conforme 

procedimento descrito na construção do primeiro painel. Em seguida calculou-se a média 

mensal da série NY11 já que a série À vista ICE já estava em cotação mensal. Com as duas 

séries em cotações mensais, procedeu-se o cálculo da base mensal conforme descrito no 

primeiro painel. As médias mensais dos vencimentos foram compostas por 90 períodos, com 

exceção do vencimento em maio que foi composta por 89. 

 

 

3.2. Dados 

 

 

As séries de preço utilizadas neste trabalho foram: Indicador Diário Açúcar Cristal apurado 

pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) no período de maio de 

2003 até fevereiro de 2012, denominada de agora em diante “ESALQ”, Preço diário de 

fechamento do contrato futuro nº11 Açúcar negociado na ICE no período de maio de 2003 até 

fevereiro de 2012, denominada de agora em diante “NY11”, e Preço À vista média mundial 

mensal divulgado pela ICE no período de maio de 2003 até junho de 2011 denominado de 
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agora em diante “À vista ICE”. Esta última série, À vista ICE, foi descontinuada em junho de 

2011 devido a dificuldades na apuração do preço (ICE 2011). Para a conversão da cotação da 

série Indicador Diário Açúcar Cristal, que é dada em reais, em  dólares norte americanos, 

utilizou-se a taxa de câmbio R$/US$ PTAX do Banco Central do Brasil também no período 

de maio de 2003 até fevereiro de 2012, denominada de agora em diante de “PTAX”.   
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4. RESULTADOS 

 

 

A análise dos resultados é realizada em duas etapas. Na primeira é descrito o comportamento 

da base para cada vencimento durante os onze meses que antecedem o final do contrato. O 

mês de vencimento foi excluído da análise para expurgar possíveis distorções que ocorrem 

próximo ao encerramento das negociações. Na segunda etapa analisam-se as possibilidades de 

hedge, para cada mercado e para implantação três e seis meses antes do vencimento. 

 

 

4.1. Análise do Comportamento da Base 

 

 

4.1.1. Base ESALQ – NY11 

 

 

4.1.1.1. Base ESALQ – NY11 vencimento em março 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar cristal, com entrega para o mês de março, compreende um período de onze meses 

começando em abril do ano anterior até fevereiro do ano da entrega. O comportamento da 

base para vencimento no mês de março, como podemos observar no Gráfico 2, tem um 

acentuado enfraquecimento  iniciado em abril chegando ao ponto mais fraco em julho. Um 

período constante de fortalecimento, porém menos acentuado, inicia-se em agosto e se 

estende até o ultimo mês de análise, fevereiro, com um pequeno enfraquecimento entre o mês 

de novembro e dezembro. 
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Gráfico 2 Base ESALQ – NY11 vencimento em março. 

 

Os resultados visualizados no Gráfico 2 são representados numericamente na tabela 4. No 

primeiro período de análise, Abril a Julho, observa-se que, em média nos anos analisados, 

uma posição de hedge de compra teria um ganho de US$ 3,34/saca. Em contraste um hedge 

de venda teria uma perda no mesmo valor. A partir do mês de julho a estratégia lucrativa seria 

o hedge de venda, com um ganho médio no período analisado de US$ 1,32/saca. Um ganho 

bem menor que o valor de perda acumulado no período de enfraquecimento da base, abril a 

julho para esta estratégia, associado a um risco de base 4,4 vezes maior. Fazendo uma análise 

do período consolidado, a estratégia que teria um ganho acumulado seria a de hedge de 

compra, com um resultado de US$ 2,02/saca. 
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Tabela 4 - Variações da base ESALQ - NY11 (US$/saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em março 

Período Retorno 

Abril/Maio -2,29 

Maio/Junho -0,85 

Junho/Julho -0,19 

Julho/Agosto 0,58 

Agosto/Setembro 0,10 

Setembro/Outubro 0,48 

Outubro/Novembro 0,12 

Novembro/Dezembro -0,38 

Dezembro/Janeiro 0,25 

Janeiro/Fevereiro 0,16 

Abril/Julho -3,34 

Desvio Padrão 1,07 

Média -1,11 

Risco de Base -0,96 

Julho/Fevereiro 1,31 

Desvio Padrão 0,31 

Média 0,07 

Risco de Base 4,24 

Variação Total -2,02 

Desvio Padrão 0,85 

Média -0,20 

Risco de Base -4,18 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1.1.2. Base ESALQ – NY11 vencimento em maio 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar cristal, com entrega para o mês de maio, compreende um período de onze meses 

começando em junho do ano anterior até abril do ano da entrega. O comportamento da base 

para vencimento no mês de maio, como podemos observar no Gráfico 3, tem um 

comportamento de fortalecimento da base durante praticamente todo o período analisado, 

salvo um pequeno enfraquecimento entre os meses de novembro e dezembro.  
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Gráfico 3 - Base ESALQ – NY11 vencimento em maio. 
 

A representação numérica pode ser observada na tabela 5. A estratégia de hedge de venda no 

contrato com vencimento em maio acumularia um ganho de US$ 3,92/saca. As oportunidades 

de ganho com um hedge de compra neste vencimento são mínimas, com a única oportunidade 

de auferir ganhos entre os meses de novembro e dezembro de US$ 0,31/saca. Um 

fortalecimento acentuado é observado nos últimos três meses de negociação deste contrato 

acumulando um ganho de US$ 2,54/saca entre os meses de fevereiro e abril, 65% de todo o 

ganho acumulado nos onze meses de negociação.  
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Tabela 5 - Variações da Base ESALQ – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em maio 

Período Retorno 

Junho/Julho 0,08 

Julho/Agosto 0,68 

Agosto/Setembro 0,07 

Setembro/Outubro 0,51 

Outubro/Novembro 0,08 

Novembro/Dezembro -0,31 

Dezembro/Janeiro 0,14 

Janeiro/Fevereiro 0,13 

Fevereiro/Março 1,51 

Março/Abril 1,03 

Variação Total 3,92 

Desvio Padrão 0,55 

Média 0,39 

Risco de Base 1,40 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

4.1.1.3. Base ESALQ – NY11 vencimento em julho 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar cristal, com entrega para o mês de julho, compreende um período de onze meses 

começando em agosto do ano anterior até junho do ano da entrega. O comportamento da base 

para vencimento no mês de julho, como se pode observar no Gráfico 4, tem uma tendência de 

fortalecimento desde o inicio do período de análise até o mês de abril, com duas pequenas 

inversões entre novembro e dezembro e outra entre janeiro e fevereiro. Entre os meses de 

abril e junho verificamos uma forte tendência de enfraquecimento da base, chegando inclusive 

ao mínimo valor neste último mês de negociação. 
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Gráfico 4 - Base ESALQ – NY11 vencimento em julho. 
 

Na tabela 6 pode-se  verificar a representação numérica dos dados do comportamento da base 

do contrato com entrega no mês de julho. No primeiro período analisado, o hedge de venda 

acumularia um ganho de US$ 2,64/saca, entre os meses de agosto e abril. A partir de abril a 

estratégia que acumularia ganhos seria o hedge de compra, com um acumulado entre abril e 

junho de US$ 3,12/saca, um pouco superior ao ganho acumulado no período anterior e com 

um risco de base 2,5 vezes menor.   
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Tabela 6 - Variações da Base ESALQ – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em julho 

Período Retorno 

Agosto/Setembro 0,16 

Setembro/Outubro 0,58 

Outubro/Novembro 0,06 

Novembro/Dezembro -0,21 

Dezembro/Janeiro 0,27 

Janeiro/Fevereiro -0,01 

Fevereiro/Março 1,16 

Março/Abril 0,63 

Abril/Maio -2,13 

Maio/Junho -0,98 

Agosto/Abril 2,64 

Desvio Padrão 0,44 

Média 0,33 

Risco de Base 1,33 

Abril/Junho -3,12 

Desvio Padrão 0,81 

Média -1,56 

Risco de Base -0,52 

Variação Total -0,48 

Desvio Padrão 0,93 

Média -0,05 

Risco de Base -19,27 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1.1.4. Base ESALQ – NY11 vencimento em outubro 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar cristal, com entrega para o mês de outubro, compreende um período de onze meses 

começando em novembro do ano anterior até setembro do ano da entrega. O comportamento 

da base para vencimento no mês de outubro, como se pode observar no Gráfico 5, tem dois 

períodos com uma tendência de fortalecimento de novembro até abril e o segundo período de 

julho até setembro.  Verifica-se um período de forte enfraquecimento da base que vai de abril 

a julho. 
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Gráfico 5 - Base ESALQ – NY11 vencimento em outubro. 

 

Na tabela 7 pode-se  observar os dados numéricos referentes ao comportamento da base do 

contrato com entrega no mês de outubro. Os dois períodos de fortalecimento da base são 

novembro a abril acumulando um ganho para a estratégia de hedge de venda de US$ 

1,32/saca e de julho a setembro US$ 0,76/saca. Embora no período de julho a setembro o 

ganho seja menor, um risco de base 2,3 vezes menor também é observado quando comparado 

com o período de novembro a abril. O período de enfraquecimento da base é entre abril e 

julho, acumulando um resultado positivo para a estratégia de hedge de compra de US$ 

3,38/saca, um ganho maior que o período de enfraquecimento acumulado, novembro a abril e 

julho a setembro, associado a um risco de base menor. Confirmando este fato, observa-se um 

ganho acumulado durante o período total analisado para este vencimento, para um hedge de 

compra, de US$ 1,30/saca. Portanto de abril a julho a estratégia adequada seria hedge de 

compra, em quanto de julho a abril hedge de venda.  
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Tabela 7 - Variações da Base ESALQ – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em outubro 

Período Retorno 

Novembro/Dezembro -0,19 

Dezembro/Janeiro 0,40 

Janeiro/Fevereiro -0,01 

Fevereiro/Março 0,89 

Março/Abril 0,22 

Abril/Maio -2,17 

Maio/Junho -0,87 

Junho/Julho -0,34 

Julho/Agosto 0,57 

Agosto/Setembro 0,19 

Novembro/Abril 1,32 

Desvio Padrão 0,42 

Média 0,26 

Risco de Base 1,59 

Abril/Julho -3,38 

Desvio Padrão 0,94 

Média -1,13 

Risco de Base -0,84 

Julho/Setembro 0,76 

Desvio Padrão 0,27 

Média 0,38 

Risco de Base 0,70 

Variação Total -1,30 

Desvio Padrão 0,87 

Média -0,13 

Risco de Base -6,68 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.1.2. Base À vista ICE – NY11 

 

 

4.1.2.1. Base À vista ICE vencimento em março 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar VHP, com entrega para o mês de março, compreende um período de onze meses 

começando em abril do ano anterior até fevereiro do ano da entrega. O comportamento da 

base para vencimento no mês de março, como se pode observar no Gráfico 6, tem um período 

com tendência de fortalecimento que compreende os meses de abril até outubro e a partir daí  

inverte-se a tendência, com enfraquecimento da base até fevereiro. 

 

 

Gráfico 6 - Base À vista ICE – NY11 vencimento em março. 

 

Na tabela 8 pode-se observar os dados numéricos referentes ao comportamento da base do 

contrato com entrega para o mês de março. Embora o comportamento da base apresente dois 

períodos de pequena reversão da tendência, no período entre o mês de abril até outubro temos 

um fortalecimento da base, acumulando um ganho para a estratégia de hedge de venda de 

US$ 0,48/saca, e, a partir de outubro até fevereiro, a estratégia que acumularia um ganho de 

US$ 0,33/saca seria a de hedge de compra. Comparando o risco e base dos períodos de 

fortalecimento e enfraquecimento observa-se um risco 3,2 vezes maior no período de 
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fortalecimento. Analisando o período de forma consolidado, a estratégia que acumularia 

ganho seria a de hedge de venda com US$ 0,14/saca. 

Tabela 8 - Variações da Base À vista ICE – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em março 

Período Retorno 

Abril/Maio -0,08 

Maio/Junho 0,21 

Junho/Julho -0,20 

Julho/Agosto 0,03 

Agosto/Setembro 0,26 

Setembro/Outubro 0,25 

Outubro/Novembro -0,12 

Novembro/Dezembro -0,07 

Dezembro/Janeiro -0,15 

Janeiro/Fevereiro 0,00 

Abril/Outubro 0,48 

Desvio Padrão 0,19 

Média 0,08 

Risco de Base 2,44 

Outubro/Fevereiro -0,33 

Desvio Padrão 0,06 

Média -0,08 

Risco de Base -0,77 

Variação Total 0,14 

Desvio Padrão 0,17 

Média 0,01 

Risco de Base 12,07 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1.2.2. Base À vista ICE vencimento em maio 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar VHP, com entrega para o mês de maio, compreende um período de onze meses 

começando em junho do ano anterior até abril do ano da entrega. O comportamento da base 

para vencimento no mês de maio, como se pode observar no Gráfico 7, tem um período de 

enfraquecimento da base em meio a dois períodos de fortalecimento da base. O período de 

enfraquecimento da base vai do mês de outubro até o mês de fevereiro, o fortalecimento da 
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base ocorre no período de junho até outubro e retoma a tendência em um segundo momento 

no período de análise entre fevereiro até abril. 

 

Gráfico 7 - Base À vista ICE – NY11 vencimento em maio. 
 

No primeiro período de fortalecimento a estratégia de hedge venda acumula um ganho de 

US$ 0,66/saca entre os meses de junho a outubro; no segundo momento de fortalecimento que 

vai do mês de fevereiro a abril o ganho acumulado é de US$ 0,46/saca. O período de 

enfraquecimento da base que compreende o período entre os meses de outubro até fevereiro 

acumula um ganho para a estratégia de hedge de compra de US$ 0,47/saca. O risco de base 

entre o período de fortalecimento de junho a outubro e o de enfraquecimento de outubro a 

fevereiro apresenta um equilíbrio tanto no risco de base quanto nos valores dos ganhos 

acumulados. No último período de fortalecimento observa-se um ganho similar aos períodos 

anteriores, mas com um risco de base 2,2 vezes menor. Analisando o período de onze meses 

antes da entrega do produto a estratégia de hedge de venda acumularia um ganho de US$ 

0,64/saca como se pode observar na tabela 9.  
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Tabela 9 - Variações da Base À vista ICE – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em maio 

Período Retorno 

Junho/Julho -0,08 

Julho/Agosto 0,14 

Agosto/Setembro 0,28 

Setembro/Outubro 0,31 

Outubro/Novembro -0,13 

Novembro/Dezembro 0,02 

Dezembro/Janeiro -0,28 

Janeiro/Fevereiro -0,08 

Fevereiro/Março 0,30 

Março/Abril 0,15 

Junho/Outubro 0,66 

Desvio Padrão 0,18 

Média 0,16 

Risco de Base 1,08 

Outubro/fevereiro -0,47 

Desvio Padrão 0,13 

Média -0,12 

Risco de Base -1,08 

Fevereiro/Abril 0,46 

Desvio Padrão 0,11 

Média 0,23 

Risco de Base 0,49 

Variação Total 0,64 

Desvio Padrão 0,21 

Média 0,06 

Risco de Base 3,22 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1.2.3. Base À vista ICE vencimento em julho 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar VHP, com entrega para o mês de julho, compreende um período de onze meses 

começando em agosto do ano anterior até junho do ano da entrega. O comportamento da base 

para vencimento no mês de julho, como se pode observar no Gráfico 8, tem um período de 
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enfraquecimento da base em meio a dois períodos de fortalecimento. O período de 

enfraquecimento vai de dezembro até abril, o primeiro período de fortalecimento da base vai 

de agosto até dezembro e o segundo, de abril a junho. 

 

 

Gráfico 8 - Base À vista ICE – NY11 vencimento em julho. 
 

Pode-se verificar na tabela 10 que o primeiro período de fortalecimento entre agosto e 

dezembro acumula um ganho para a estratégia de hedge de venda US$ 0,86/saca e o segundo 

período de fortalecimento entre abril e junho, US$ 0,16/saca. O período de enfraquecimento 

que vai de dezembro a abril acumula um resultado positivo para a estratégia de hedge de 

compra de US$ 0,71/saca. Embora o ganho do hedge de compra seja similar ao acumulado 

durante o primeiro período de fortalecimento, agosto a dezembro, com um hedge de venda, o 

risco de base é 54% menor que neste. O último período de fortalecimento, abril a junho, 

apresenta um baixo risco de base quando comparado aos outros dois períodos analisados. 

Quando se analisa o período consolidado, a estratégia de hedge de venda acumula um 

resultado positivo de US$ 0,31/saca.  
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Tabela 10 - Variações da Base À vista ICE – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em julho 

Período Retorno 

Agosto/Setembro 0,39 

Setembro/Outubro 0,40 

Outubro/Novembro -0,08 

Novembro/Dezembro 0,15 

Dezembro/Janeiro -0,15 

Janeiro/Fevereiro -0,26 

Fevereiro/Março -0,05 

Março/Abril -0,25 

Abril/Maio 0,08 

Maio/Junho 0,08 

Agosto/Dezembro 0,86 

Desvio Padrão 0,23 

Média 0,21 

Risco de Base 1,06 

Dezembro/Abril -0,71 

Desvio Padrão 0,10 

Média -0,18 

Risco de Base -0,57 

Abril/Junho 0,16 

Desvio Padrão 0,01 

Média 0,08 

Risco de Base 0,06 

Variação Total 0,31 

Desvio Padrão 0,24 

Média 0,03 

Risco de Base 7,59 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1.2.4. Base À vista ICE vencimento em outubro 

 

 

A análise da base a que está sujeito um agente de mercado que deseje realizar hedge para 

açúcar VHP, com entrega para o mês de outubro, compreende um período de onze meses 

começando em novembro do ano anterior até setembro do ano da entrega. O comportamento 

da base para vencimento no mês de outubro, como se pode observar no gráfico 9, tem um 
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período de enfraquecimento da base em meio a dois períodos de fortalecimento. O período de 

enfraquecimento vai de janeiro até abril, o primeiro período de fortalecimento da base vai de 

novembro até janeiro e o segundo, de abril a setembro.

 

Gráfico 9 - Base À vista ICE – NY11 vencimento em outubro. 
 

Os dois períodos de fortalecimento, novembro a janeiro e abril a setembro, acumulam um 

resultado positivo para a estratégia de hedge de venda de US$ 0,21/saca e US$ 0,46/saca, 

respectivamente. O período de enfraquecimento da base, janeiro a abril, acumula um ganho 

para a estratégia de hedge de compra de US$ 1,31/saca, com um ganho maior que nos 

períodos de fortalecimento, acompanhado ainda de um risco de base 2,9 e 4,7 vezes menor, 

quando comparado com o primeiro e segundo períodos de fortalecimento respectivamente. O 

período consolidado acumula um ganho para a estratégia de hedge de compra de 

US$0,63/saca como se pode verificar na tabela 11.  
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Tabela 11 - Variações da Base À vista ICE – NY11 (US$/Saca) e seu risco, contrato com 

vencimento em outubro 

Período Retorno 

Novembro/Dezembro 0,21 

Dezembro/Janeiro 0,00 

Janeiro/Fevereiro -0,26 

Fevereiro/Março -0,39 

Março/Abril -0,66 

Abril/Maio 0,04 

Maio/Junho 0,20 

Junho/Julho -0,15 

Julho/Agosto 0,00 

Agosto/Setembro 0,37 

Novembro/Janeiro 0,21 

Desvio Padrão 0,14 

Média 0,11 

Risco de Base 1,35 

Janeiro/Abril -1,31 

Desvio Padrão 0,20 

Média -0,44 

Risco de Base -0,46 

Abril/Setembro 0,46 

Desvio Padrão 0,20 

Média 0,09 

Risco de Base 2,19 

Variação Total -0,63 

Desvio Padrão 0,31 

Média -0,06 

Risco de Base -4,88 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1.3. Comparação entre as variações totais da base e do risco de base no mercado de 

açúcar cristal 

 

 

Para todos os vencimentos analisados, os momentos de maior fortalecimento da base são 

observados entre julho e abril e os de maior enfraquecimento entre os meses de abril e julho 

configurando um padrão comportamental claro da base para este mercado. Com estes 

extremos ocorrendo nestes meses tem-se um curto período, entre três e quatro meses, de forte 
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enfraquecimento favorecendo a posição comprada nas estratégias de hedge. Pode-se atribuir 

este comportamento ao início da safra, tradicionalmente em maio e mais recentemente em 

abril. No início da safra as empresas vem de um período sem produção, a entressafra e com o 

fluxo de caixa deficitário, pressionando os preços para baixo com operações priorizando prazo 

de pagamento em detrimento do preço. Isto causa uma queda mais rápida nas cotações à vista 

que nas cotações futuras, enfraquecendo a base. Após este período inicial à partir de junho, 

julho o preço à vista e futuro diferem pelo custo de carregamento, conforme explicado pelo 

modelo de Working (1949). Analisando o período total dos vencimentos, nota-se que apenas 

para entregas no mês de maio a estratégia de hedge de venda teria um ganho acumulado de 

US$ 3,92/saca, o maior ganho acumulado com o menor risco de base de todos os 

vencimentos. Nos demais vencimentos, março, julho e outubro, a estratégia que acumularia 

um ganho seria a de hedge de compra. O maior ganho acumulado para a posição comprada e 

para o período total seria a de vencimento em março com US$ 2,02/saca e a menor, a do mês 

de julho com US$ 0,48 acumulado por saca. Observa-se que o risco de base também não é 

proporcional ao ganho nestes três vencimentos; enquanto o maior ganho acumulado vem 

acompanhado justamente do menor risco de base,  o menor ganho vem acompanhado de um 

risco de base 4,6 vezes maior que no de maior ganho. 

 

 

4.1.4. Comparação entre as variações totais da base e do risco de base no mercado de 

açúcar VHP 

 

 

Neste mercado pode-se observar ainda um padrão comportamental, porém menos claro que no 

mercado de açúcar cristal. Este padrão menos evidente pode ser explicado pelo estudo de 

Gudoshnikov, Jolly e Spence (2004), em que, verificando a sazonalidade dos preços de açúcar 

com séries de preços de 1980 a 2000, os autores observam evidências ambíguas, e concluem 

que se existe alguma sazonalidade ela é muito fraca. Ainda assim, observa-se, nos dados do 

presente estudo, uma tendência de fortalecimento da base entre os meses de julho e outubro, 

favorecendo um acumulo de ganho para a posição vendida, e um período de enfraquecimento 

da base entre os meses de outubro a abril, favorecendo o ganho da posição comprada. No  

período entre abril e julho não ocorrem grandes variações. Analisando o período total do 
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contrato, os vencimentos dos meses de março, maio e julho apresentam ganhos favoráveis 

para a estratégia de hedge de venda, sendo o mês de outubro uma exceção, apresentando 

ganho acumulado favorável para a posição comprada em US$0,63/saca. Os ganhos dos 

vencimentos favoráveis para a posição vendida são US$ 0,14/saca, US$ 0,64/saca e US$ 

0,31/saca nos meses de março, maio e julho respectivamente. Observamos que o maior ganho 

para esta estratégia de hedge ocorre no vencimento em julho. Vale ressaltar que o maior 

ganho da estratégia vendida, US$ 0,64/saca, é similar à única oportunidade da estratégia 

comprada neste mercado, US$ 0,63/saca, com riscos de base similares também. 

 

 

4.1.5. Comparação entre os mercados de açúcar cristal e VHP para cada vencimento da 

variação total da base e do risco de base 

 

 

O mercado de VHP apresenta um padrão comportamental menos evidente no estudo, que o 

mercado de cristal. Observando o vencimento em março de ambos os mercados verifica-se 

que no mercado de cristal a variação da base acumula um ganho bem maior com um risco de 

base 2,9 vezes menor, US$ 2,02/saca para o hedge de compra, que no mercado de VHP, US$ 

0,14/saca para o hedge de venda. O vencimento no mês de maio apresenta oportunidade de 

hedge de venda nos dois mercados analisados, porém o mercado de cristal acumula um ganho 

bem maior, de US$ 3,92/saca contra US$ 0,64/saca no VHP, com risco de base no cristal 2,3 

vezes menor. No vencimento do mês de julho, a estratégia que acumula ganhos no mercado 

de cristal é a de hedge de compra, US$ 0,48, enquanto que no mercado de VHP neste mesmo 

vencimento a estratégia que acumularia ganho seria a de hedge de venda, US$ 0,31, sendo o 

risco de base 2,5 vezes menor no VHP. Para o vencimento no mês de outubro a estratégia 

adequada seria o hedge de compra nos dois mercados com US$ 1,3/saca de ganho no cristal e 

US$ 0,63/saca no VHP, o risco de base é 36% maior no cristal,  mas com ganho 106% maior 

também. 
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4.2. Estratégias de hedge de três e seis meses mais adequadas para cada mês de 

vencimento e mercado 

 

Nesta segunda seção dos resultados, analisa-se a receita bruta obtida em implantar estratégias 

de hedge com duração de três e seis meses nos mercados de açúcar cristal e VHP. Para isto 

simulamos e contabilizamos os resultados mensais da base durante o período de duração 

hipotético do hedge. Para a análise de três meses de duração, em cada vencimento pode-se 

implantar o hedge em oito diferentes meses de inicio, sendo o último quatro meses antes do 

vencimento do contrato correndo durante os três meses anteriores a este. Para a análise de seis 

meses de duração do hedge, tem-se cinco meses possíveis de implantação da estratégia. 

Na tabela 12 observam-se quais seriam os resultados em implantar uma estratégia de hedge 

durante três meses no mercado de açúcar cristal, para cada vencimento.  

Para o hedge iniciado no mês de janeiro, o contrato com vencimento em maio é o que 

acumula maior retorno nos três meses de duração para o hedge de venda. Para hedge iniciado 

nos meses de fevereiro, março, abril e maio, a estratégia de compra é a que acumula ganhos 

nos quatro vencimentos. As operações iniciadas em março e abril são as que acumulam o 

maior ganho, os vencimentos em julho e outubro para as iniciadas em março e os vencimentos 

de março e outubro para as iniciadas em abril. As operações de hedge de venda iniciadas entre 

os meses de junho até setembro acumulam ganhos nos quatro vencimentos disponíveis. Os 

maiores retornos desse período são observados quando iniciados no mês de julho para os 

vencimentos de março e maio. As operações iniciadas nos meses de outubro e novembro 

acumulam pequenos ganhos; nas iniciadas em outubro os ganhos são observados para as 

operações de hedge de compra nos vencimentos de março e maio e para o hedge de venda no 

vencimento de julho. As iniciadas em novembro o hedge de compra acumula ganho só para o 

vencimento em maio, e para o hedge de venda para o vencimento em março, julho e outubro. 

Finalizando, as operações de hedge de venda iniciadas no mês de dezembro apresentam 

ganhos para os três vencimentos disponíveis, maio, julho e outubro.  
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Tabela 12 – Receita bruta (US$/saca) obtida com estratégia com duração de três meses no 

mercado de açúcar cristal 

Inicio/Vencimento Março Maio Julho Outubro 

Janeiro 
 

2,67 1,78 1,11 

Fevereiro 
  

-0,35 -1,06 

Março 
  

-2,49 -2,82 

Abril -3,34 
  

-3,38 

Maio -0,46 
  

-0,64 

Junho 0,49 0,83 
 

0,42 

Julho 1,17 1,26 
  Agosto 0,71 0,66 0,80 

 Setembro 0,22 0,27 0,43 
 Outubro -0,02 -0,10 0,12 
 Novembro 0,03 -0,05 0,05 0,20 

Dezembro 
 

1,78 1,42 1,29 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 13 observam-se os resultados das operações de hedge mantidas por seis meses no 

mercado de açúcar cristal. As operações iniciadas nos meses de janeiro, fevereiro, março e 

abril e mantidas por seis meses acumulam ganhos para o hedge de compra, observando-se o 

maior valor na operação iniciada em março do contrato com vencimento em outubro. As 

operações iniciadas entre os meses de maio a outubro são uma oportunidade de ganho para o 

hedge de venda. As operações iniciadas em novembro e dezembro voltam a serem 

oportunidades de hedge de compra. Nota-se que todas as operações realizadas com o contrato 

de vencimento em outubro são uma oportunidade para o hedge de compra e nota-se também 

que as operações de hedge de compra acumulam ganhos maiores que os de venda.  
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Tabela 13 – Receita bruta (US$/saca) obtida com estratégia com duração de seis meses no 

mercado de açúcar cristal 

Inicio/Vencimento Março Maio Julho Outubro 

Janeiro 
   

-2,27 

Fevereiro 
   

-1,69 

Março 
   

-2,40 

Abril -2,17 
   Maio 0,24 
   Junho 0,71 1,11 

  Julho 1,15 1,16 
  Agosto 0,73 0,61 0,85 

 Setembro 
 

2,05 1,85 
 Outubro 

 
2,57 1,90 

 Novembro 
  

-0,29 -0,86 

Dezembro 
  

-1,07 -1,53 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Analisando os retornos obtidos com operações de três meses de duração no mercado de VHP, 

tabela 14, pode-se observar que os retornos são menores dos que os do mercado de açúcar 

cristal. Observam-se oportunidades de implantar operações de hedge tanto de compra como 

de venda. Os maiores retornos são observados no contrato com vencimento em outubro, 

especialmente quando a estratégia de hedge de compra é implantada nos meses de janeiro e 

fevereiro.  

Tabela 14 – Receita bruta (US$/saca) obtida com estratégia com duração de três meses no 

mercado de açúcar VHP 

Inicio/Vencimento Março Maio Julho Outubro 

Janeiro 
 

0,37 -0,56 -1,31 

Fevereiro 
  

-0,22 -1,01 

Março 
  

-0,09 -0,42 

Abril -0,06 
  

0,08 

Maio 0,04 
  

0,05 

Junho 0,09 0,34 
 

0,22 

Julho 0,54 0,73 
  Agosto 0,40 0,46 0,71 

 Setembro 0,06 0,21 0,47 
 Outubro -0,34 -0,39 -0,08 
 Novembro -0,22 -0,34 -0,26 -0,05 

Dezembro 
 

-0,06 -0,46 -0,65 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As oportunidades de ganhos com a estratégia de hedge observadas na tabela 15 são referentes 

a operações realizadas no mercado de VHP com duração de seis meses. Assim como na 

operação de três meses de duração, no mercado de VHP, os ganhos aqui observados também 

são menores que no mercado de açúcar cristal, com os melhores retornos ocorrendo nas 

negociações do contrato com vencimento em outubro, comportamento similar que nas 

operações de três meses de duração discutidas acima. O período entre os meses de abril até 

setembro são os que favorecem a implantação das operações de hedge de venda, e os meses 

de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro, as operações de hedge de 

compra, comportamento também similar ao das operações de três meses de duração no 

mesmo mercado. Os meses de implantação de junho a setembro independente do mercado, do 

mês de vencimento do contrato e do tempo de duração do hedge, três ou seis meses, são os 

que favorecem as operações de hedge de venda. 

Tabela 15 – Receita bruta (US$/saca) obtida com estratégia com duração de seis meses no 

mercado de açúcar VHP 

Inicio/Vencimento Março Maio Julho Outubro 

Janeiro 
   

-1,23 

Fevereiro 
   

-0,96 

Março 
   

-0,20 

Abril 0,48 
   Maio 0,44 
   Junho 0,15 0,55 

  Julho 0,20 0,34 
  Agosto 0,18 0,12 0,45 

 Setembro 
 

0,15 0,01 
 Outubro 

 
-0,02 -0,64 

 Novembro 
  

-0,48 -1,06 

Dezembro 
  

-0,55 -1,07 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como já mencionado, este estudo emprega dados históricos e os resultados passados não 

garantem resultados futuros. Assim, todo cuidado deve ser adotado na elaboração de 

estratégias futuras. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve o objetivo de descrever o comportamento histórico da base, 

identificando os melhores momentos para estruturar as operações de hedge. Utilizando-se os 

dados históricos do mercado de açúcar cristal e VHP, calculou-se a base mensal média para os 

vencimentos futuros disponíveis. Simularam-se também operações de diferentes períodos de 

duração, três e seis meses, para identificar em cada mercado analisado os melhores momentos 

para iniciar e tempos de duração das operações de hedge. Dos resultados obtidos neste estudo 

podem-se extrair importantes conclusões. 

Considerando que o principal objetivo de um agente de mercado que recorre ao hedge é o de 

neutralizar os eventuais prejuízos decorrentes da alta volatilidade do mercado e que se 

possível agregar ganho a operação. Não se pode desconsiderar a importância do 

comportamento da base na elaboração da estratégia, sem comprometer a efetividade do hedge. 

Levando isto em conta, os diferentes agentes de mercado podem beneficiar-se do presente 

estudo, que descreve o comportamento característico da base para cada mercado e 

vencimento, planejando suas ações para coincidir com os momentos favoráveis. Pelos 

resultados obtidos pode-se concluir que existem oportunidades para a estruturação de 

operações de hedge tanto de venda como de compra. Os agentes de mercado podem assumir 

menores riscos, maximizando os ganhos, utilizando o contrato com vencimento em maio, que 

apresentam os maiores ganhos acumulados em cada um dos mercados analisados com os 

menores riscos de base, quando comparados com os demais vencimentos disponíveis. Por 

outro lado os maiores riscos de base estão associados aos menores ganhos acumulados, como 

se observa no vencimento de julho no mercado de açúcar cristal e no vencimento de março 

para o VHP. No mercado de açúcar cristal observam-se maiores ganhos acumulados que no 

mercado de açúcar VHP. A base observada no açúcar cristal é maior que a observada no 

açúcar VHP; este fato pode ser explicado porque o produto cotado no mercado à vista é 

diferente, mas o mais próximo possível, do cotado no futuro na análise do mercado de açúcar 

cristal, que tem um premio de preço sobre o açúcar VHP por ser de melhor qualidade. 

Operações de hedge estruturadas desta forma são menos perfeitas que as estruturadas com 

contratos de especificação do produto idênticos ao da mercadoria que o agente negocia 

fisicamente.  

Analisando-se as operações de três e seis meses verifica-se que no período do meio da safra, 

onde existe a tendência de maiores estoques de produto, a base tende a se fortalecer 
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favorecendo o hedge de venda e no período de entressafra os maiores retornos são observados 

nas operações de hedge de compra, quando existe uma tendência de diminuir os excedentes de 

açúcar. 

Como conclusão final, recomenda-se um monitoramento efetivo das operações de hedge que 

sejam implantadas, verificando-se os resultados frequentemente durante sua duração. Dessa 

forma, os resultados do presente estudo podem servir como referência para a tomada de 

decisões do operador, que não deve abrir mão da sua percepção. Outra importante 

recomendação é que futuros estudos sejam elaborados, empregando-se técnicas estatísticas 

mais complexas que permitam, reunindo outras informações de mercado além dos preços, 

determinar quais os fatores mais significativos no comportamento da base, permitindo que um 

monitoramento destes fatores associados aos resultados deste estudo deem ao operador das 

estratégias de hedge mais elementos para a tomada de decisão aumentando a assertividade e 

efetividade do hedge. 

  



61 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 ALVES, Alexandre F., SERRA, Marco H., Análise dos resultados de operações de hedging 

com contratos futuros de boi gordo da BM&F: 2001 a 2006. In: XLVI CONGRESSO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA 

RURAL, Rio Branco, Anais. Brasília: SOBER, 2008. 

 

 

BAPTISTA, Diana M., AGUIAR, Danilo R. D., Viabilidade de estratégias de hedge com 

contratos futuros de boi gordo no Brasil. Revista Análise Econômica, Porto Alegre, ano 2, 

n.46, p. 63-86, Set.2006. 

 

 

BARROS, Áther M., AGUIAR, Danilo R. D., Gestão do risco de preço de café arábica: uma 

análise por meio do comportamento da base. Revista de Economia e Sociologia Rural (RER), 

Rio de Janeiro, v.43, n.03, p. 443-464, jul./set. 2005. 

 

 

BEM. Balanço Energético Nacional. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_- 

_Ano_Base/1_-_BEN_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf. Acesso 05/06/2012 

 

 

BENIRSCHKA, M., BINKLEY, James K., Optimal storage and marketing over space and 

time. American Journal of Agricultural Economics, v.77, n.3, p. 512-524, ago.1995. 

 

 

CESNIK, R., MIOCQUE, J. I., Melhoramento da cana-de-açúcar. Brasilia: EMBRAPA 

Informação Tecnologia, 2004. 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, EMBRAPA, Processamento 

da cana-de-açúcar. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-

acucar/arvore/CONTAG01_102_22122006154841.html . Acesso em: 02/06/2012.  

 

 

FONTES, R. E., CASTRO Jrunior, L. G., AZEVEDO, A. F., Efetividade e razão ótima de 

hedge na cafeicultura em diversas localidades de Minas Gerais e São Paulo. In: XLI 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, Juiz de Fora, 

Anais. Brasília: SOBER, 2003. 

 

 

GARCIA, P., LEUTHOLD, Raymond M., SARHAN, Mohamed E., Basis Risk: Measurement 

and analysis of basis fluctuations for selected livestock markets. American Journal of 

Agricultural Economics, v.66, n.4, p. 499-504, Nov.1984. 

 

 



62 

 

GUDOSHNIKOV, S., JOLLY, L., SPENCE, D., The world sugar Market. Cambridge: 

Woodhead Publishing Limited; Boca Raton: CRC Press LLC, 2004. 

 

 

HOUTHAKKER, H. S.; WILLIAMSON, P. J. The economics of financial markets. Oxford: 

Oxford University Press; New York: Hardcover, 1996. 

HULL, John C., Mercados futuros e de opções. 4.ed. São Paulo: Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros, 2009. 

 

 

INTERCONTINENTAL EXCHANGE. Sugar historic prices 1994-2012. Disponível em: 

https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/exchange_notices/SBÀ vistaPrice.pdf. Acesso 

em: 29/04/2012. 

 

 

IRWIN, Scott H., GARCIA, P., GOOD, Darrel L., The performance of Chicago Board of 

Trade corn, soybean, and wheat futures contracts after resent changes in speculative limits. In: 

AMERICAN AGRICULTURAL ECONOMICS ASSOCIATION ANNUAL MEETING. 

2007, Portland. 

 

 

JANK, M. S., Apresentação. In: SOUZA, E. L. L., MACEDO, I. C. (Org.), Etanol e 

Bioeletricidade: A cana-de-açúcar no futuro da matriz energética. São Paulo: Luc Projetos de 

Comunicação, 2010. 

 

 

LEITE, C. A. M.; BRESSAN, A. A. Eficiência do Mercado Futuro de Café no Brasil. In: 

SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 2000. Disponível em: 

<http://www.ufv.br > Acesso em: 20/04/2003. 

 

 

MAASS, P., WALLER, Mark L., Factors affecting Texas wheat basis behavior. Disponível 

em: http://agecoext.tamu.edu/fileadmin/Basis/wheatbasis.pdf. Acesso em 15 abr. 2012. 

 

 

MACDONALD, S., MEYER, L., Futures basis for cotton: Impacto of globalization and 

structural change. In: AGRICULTURAL & APPLIED ECONOMICS ASSOCIATION’S 

2009 AAEA AND ACCI JOINT ANNUAL MEETING. 2009, Milwaukee. 

 

 

MAIA, F. N. C. S., AGUIAR, D. R. D., Estratégias de hedge com os contratos 

futuros de soja da Chicago Board of Trade. Gestão e Produção. São Carlos, v.17, n.3, p.617-

626. 2010. 

 

 

MARQUES, P. V., MELLO, P. C., MARTINES, J. G., Mercados futuros e de opções 

agropecuárias. Piracicaba: Departamento de Economia, Administração e Sociologia da 

ESALQ/USP, 2006. (Série Didática, 129). 

 

 

https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/exchange_notices/SBSpotPrice.pdf
http://agecoext.tamu.edu/fileadmin/Basis/wheatbasis.pdf


63 

 

McKENZIE, A. M. et al. Unbiasedness an Market Efficiency Test of the U.S. Rice Future 

Market. Review of Agricultural Economics, v. 24, n. 2, p. 474, 2002. 

 

 

 

NEVES, M. F., TROMBINI, V. G., CONSOLI, M., O mapa sucroenergético do Brasil. In: 

SOUZA, E. L. L., MACEDO, I. C. (Org.), Etanol e Bioeletricidade: A cana-de-açúcar no 

futuro da matriz energética. São Paulo: Luc Projetos de Comunicação, 2010. 

 

 

NOGUEIRA, F. T. P., AGUIAR, D. R. D., LIMA, J. E. Efetividade do hedge no mercado 

brasileiro de café arábica. Resenha BM&F, São Paulo, n.150, p. 78-88, 2002. 

 

 

PACHECO, F. B. P., Análises das operações de hedging em mercados futuros: O caso do 

café arábica no Brasil. 2000. 79f. Dissertação (Mestrado em Economia) -Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Quieroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba. 

 

 

PAIVA, R. P. O., MORABITO, R., Um modelo de otimização para o planejamento agregado 

da produção em usinas de açúcar e álcool. Gestão e Produção. São Carlos, v.14, n.1, jan./abr. 

2007. 

 

 

PEREIRA, Leonel M. Modelo de formação de preços de commodities agrícolas aplicado ao 

mercado de açúcar e álcool. 2009. 209f. Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

PETERSON, P., COOK, J., PISZCZOR C., What is “The Basis”, how is it measured, and 

why does it matter?. In: NCR-134 CONFERENCE ON APPLIED COMMODITY PRICE 

ANALYSIS, FORECASTING, AND MARKET RISK MANAGEMENT. 2004, St. Louis: 

Chicago Mercantil Exchange, 2004. 

 

 

PINTO, W. J., Relação de preços e hedging no mercado de café. 2001. 65f. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 

 

 

PONTES, Júnior O. C., Investigação da eficiência no mercado futuro de açúcar da BM&F. 

2000. 80f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Florianópolis. 

 

 

ROSALEM, V., GOMES, Cláudia S., OLIVEIRA, Maxwell F., Estratégia de comercialização 

em mercados derivativos: cálculo de base e risco de base do boi gordo em diversas 

localidades do Brasil. Revista de Administração da UFSM, Santa Maria, v.1, n.3, p.402-417, 

nov./dez. 2008. 

 

 



64 

 

SANTOS, Alessandra G. Efetividade e razão ótima de hedge no mercado futuro de café 

arábica: Análise comparativa entre diferentes abordagens. 2010. 78f. Monografia (conclusão 

de curso) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

 

SCHOUCHANA, F., Introdução aos mercados futuros e de opções agropecuários. São 

Paulo: Bolsa de Mercadorias e Futuros, 1997. 

 

 

SHARPE, W. F., GORDON, J. A., BAILEY, J. V., Investment. 5.ed. Princenton: Prentice 

Hall, 1995. 

 

 

TAKEUCHI, R., Uma investigação sobre a hipótese de eficiência do mercado de açúcar no 

Brasil. 2009. 44f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

 

THRAEN, C., A user’s guide to understanding basis and basis behaviour in multiple 

componente federal order milk markets. In: NCR-134 CONFERENCE ON APPLIED 

COMMODITY PRICE ANALYSIS, FORECASTING, AND MARKET RISK 

MANAGEMENT. 2002, St. Louis. 

 

 

TILLEY, D. S., CAMPBELL, S. K., Performance of the Weekly Gulf-Kansas City Hard-Red 

Winter Wheat Basis. American Journal of Agricultural Economics. V.70, n.4, p.929-935, nov. 

1988. 

 

 

UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Sugar yearbook. 

Disponível em: http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/data.htm#yearbook. Acesso em: 

14/03/2012. 

 

 

WARD, Ronald W., DASSE, Frank A., Empirical contribuitions to basis theory: The case of 

citrus futures. American Journal of Agricultural Economics, v.59, n.1, p.71-80, Fev.1977. 

 

 

WEYMAR, Helmut F., The supply of storage revisited. The American Economic Review, 

v.56, n.5, p. 1226-1234, dec.1966. 

 

 

WORKING, H., The theory of price of storage. The American Economic Review, v.39, n.6, p. 

1254-1262, dec.1949. 

 

 

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/data.htm#yearbook

