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Estudo de uma Anomalia do Mercado: A Queda dos Negócios a

Termo de Algodio na Bolsa de Mercadorias de sio Paulo

I - INTRODUÇÃO

A comercialização de contratos a futuro de
mercadorias iniciou-se no século XVI, no Japão, onde os
comerciantes compravam recibos de depósito de arroz, ante-
cipando suas necessidades futuras. Em pouco tempo esses
recibos eram aceitos como uma forma de moeda para facili-
tar o fechamento dos negócios(l).

Foi intenso o desenvolvimento da comercia-
lização antecipada dos recibos, e em 1730, por decreto
imperial, um nGmero de regras foi consolidade, normas es-
sas bastante similares às das atuais Bolsas de Mercadorias

1) A duração do contrato a termo ere limitada.

2) Todos os contratos eram padronizados.

3) A qualidade b~sica do contrato era prevista
antecipadamente.

4) O contrato não poderia ser prorrogado para um,novo pe raodo ,
5) Todos os contratos tinham de ser compensados

atrav6s de um membro de c~mera de compensaçeo.

(1) Richard J. Teweles, "The Commodi ty Futures Game"
McGraw-Hill, 1969, p.8

(2) Henry H. Bakken, "Futures Trading - Origin, Development
and Present Status"
Mimir Pub~ishers, 1953, p.9
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6) Cada comerciante tinha que estabelecer uma li
nha de crédito com o membro da câmara de sue
escolha.

A principel diferença entre esse sistema e
o praticado hoje em dia era a entrega física do contrato
vendido, que naquela época não era permitido.

A substituição da dinastia Tokugawa pela
Mei ji, em 1896, levou o sistema de preços futuros a flutue
ções bruscas, com e desordem econômica terminando por
desvincul~-los dos preços do arroz no mercado físico. En-
tendendo o novo governo que a desorganização do sistema de
mercados devia-se, em parte, aos mercados futuros,
foram fechados.

estes

Mas poucos anos depois, atendendo as pres--soes dos comerciantes, foi permitido a reabertura dos mer-
cados futuros, seguindo os padrões estabelecidos pela tra-
dição e que até hoje, nos ensinam a negociar.

No começo do século XIX as Bolsas de
Mercadorias nos Estados Unidos eram basicamente mercados
à vi sta para entrega imediata. Com o surgimento de Chi cego'
Board of Trade, fundada 'em 1848, temos o primei ro impulso
na constituição das mode~nas bolsas de mercadorias.

}i' ..:
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AS BOLSAS DE MERCADORIAS

- .-As Bolsas sao assoc1sçoes de pessoas cujos
, .negoc10s envolvem, frequentemente, um interesse no mercado

a termo. As Bolsas mais antigas desenvolveram-se sobre uma
orgonização de comercialização do disponível, no mercado
físico, pois eram associações de comerciantes, organizadas
para estabelecer normas e supervisionar as práticas comer-
ciais. Geralmente, sua estrutura jurídica se materializa
na forma de associações civis que não visam lucros pare a
própri a Bolsa. Os propósi tos destas Bolsa s são feci liter

. -as negoc1açoes em mercadorias a termo.

Os objetivos mais destacados são{3}:

a} Estabelecer princípios equitativos
cios para seus membros.

de ,nego-

b) Fornacer e organizar um local para
com horários de negociação.

negócios

c) Estipular normas para se conduzir as negoci8--çoe s ,

d) Uniformizar 8 quantidade do contrato, padrbni
zando-o no que se refere ~ qualidade, tempo,
local de entrega e condições de pagamento.

e) Divulgar os preços para seus membros e o
b Lí co ,

,
pu-

f) Instituir um Juízo Arbitral para resolver as
pendências entre seus membros.

g) Exigir de seus membros padrões adequados de
conduta pare com os não-membros.

h) Credenciar os corretores, estipular suas fia~
ças e fiscalizar sua conduta.

(3) Thomas A. Hieronymus, "Economi cs of Futures Trading"
Commodity Research Bureau, 1977, p.13
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i) Estabelecer convênio com ume caixa de liquide
çio que compensar~ os neg6cios a termo reali-
zados na Bolsa.

As Bolsas não assumem posições de risco
comercieI, e em razão disso não podem falir. Sua receite
provem de anuidades pegas por seus membros, de taxe dos
neg6cios realizados e de receitas provenientes das rendas
do seu patrimSnio.

As Bolsas de maiores recursos mantem atuan
tes setores de divulgação das práticas do mercado a termo,
visando o público interessado e colaborando com as univer-
sidades no desenvolvimento profissional de elementos capa-
zes de operarem nesses mercados. A divulgação das opera-
ções amplia o mercado, justi ficando assim as pr6prias BoI
aa s ,

MERCADO A TERNO

Nas Bolsas de Mercadorias podem realizar-
se dois tipos de negociações: do disponível e do mercedo
futuro ou a termo. No mercado a termo são negociados con-
tratos padronizados com a cláusula de entrega futura. Ape-
sar do compromisso contretual de entrega física de mercad~
ria objeto da negOCiação, é comum a liquidação do contrato
até o seu venci menta.

A existência do mercado a termo possibili-
ta aos pàrticipantes garantir preços futuros e fornecimen-
to de mercadorias tento na vende como na compre, ou ainda.
a atuação especulativa visando obter ganhos com mudanças
nas expectativas de preços futuros e nos preços correntes
do mercado físico.
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COLOCAÇ~O DO PROBLEMA

o algodão começou a ser negociado na Bolsa
de Mercadorias de são Paulo, desde sua criação em 1918.
Tanto em operações no mercado do disponível como no merca-
do a termo.

A partir de 1934 a produçeo de
Brasil alcançou o volume de 284.604 toneladas
em pluma sendo pouco mais de 1/3 no Estado de

algodeo no
de algodão

são Paulo.
Daquele ano em diante a produção brasileira tem se situado
ao redor de 500.000 toneladas vari~ndo entre 300 a 700 mil
toneladas.

Com o aumento na produção aumentaram as n~
gociações no mercado a termo atingindo um pico de 584.880
em 1946 quando a produção nacional era de 377.767 tonela-
das. No ano segui nte cai pare um 1/5 e doi sanas depoi s p.!!.
ra menos de 1/20 do volume recorde de 1946. Com exceção da-recupereçao em 1951, quando o volume negociado e termo
representou 65% da produção nacional, 8S negociações a te~
mo tem decaido 8 ní vei s i rri sórios atingi ndo volume nulo
nos anos 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967.

,
O mercado de mercadorias norte-americano e

o mais desenvolvido do mundo, tanto em termos de volume de
negócios como em amadurecimento técnico-operecional. Para
se ter uma idéia desse mercado, quando a produçeo norte
americana de algodão em 1979 atingiu 14,6 milhões de far-
dos foram negociados a termo quase 176 milhões de fardos.
A evolução dos negócios a termo no mercado a termo nos
E.U.A. não foi sempre crescente. Entre 1963 e 1966, o volu
me de negócios a termo foi praticamente nulo. A partir de
1971 o mercado retoma grande impulso apresentando volumes

. -crescentes de negoc1açao.

As estatísticas das evoluções dos mercados
brasileiros e norte-americanos mostrem em ambos uma parali
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OBJETIVO DO TRABALHO

Por várias razões que ...•serao apresentadas
neste trabalho é desejável e existência de um mercado a
termo ativo, para o próprio desenvolvimento da cotonicult~
ra brasileira.

Neste trabalho pretende-se estudar e quede
dos negócios a termo de algodõo na Bolss de Mercadorias da
são Paulo. No estudo procure-se identificar as causes de
queda dos negócios, as tentativas de recuperação e levan-
tar alternativas que possam contribuir pare a reativação
das operações a termo em volume compatível com e produç;o
nacional do algodão.

Em vista da ocorrêncie do fenômeno de que-
da e recuperação do mercado a termo nos Estados Unidos
recorremos àquele experiência pera obter conhecimentos das
variáveis políticas e resultados alí conseguidos. Acredit!
se que uma análise do fenômeno norte-americano possa con-
tribuir em nosso estudo e apresentação de alternativas
para o fenômeno verificado na Bolsa da Mercadorias de são
Paulo.

o mercado a termo em Bolsas de Mercadorias
possui características peculiares principalmente resultan-
te do princ!pio do "hedgi'ng". Seja para operar a termo,
seja pare atender as decisões por trás das negociações é
necessário conhecer os princípios e as estratégias de..,"hedging" com elevado grau de especulaçeo. Portento, antes
de analisar os mercados brasileiros e norte-americanos se-
rá feita uma apresentação crítica do mecanismo operacional-de Bolsa de Mercadorias, dos instrumentos de operaçao e
termo, do princípio do "hedging", das possíveiS estraté-
gies e seus efeitos. Outro aspecto relevente que merece
análise para melhor entender o probleme diz respeito aos
próprios participantes do mercado. Ceda um dos participan-
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.. tes, sejeprodutor, consumidor ou especulador, possui obJ,!!
. . - . -tivos e motivaçoesQue orientem sua etucçeo no mercado.

Não .podemos deixer de sinteti zar o posicionamento de cede
um frente. evolução e perspe~tivo do mercado a termo de
algodão no Brasil.
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11 - OS INSTRUM[NTOS DAS BOLSAS O[ M[RCADORIAS

a) O CONTRATO

O contrato a termo é hoje bastante padron!-zado, objetivando a facilidade e rapidez nas operaçoBs.
[ssa padronização se refere à quantidade, qualidade (com
pequenas variações compensadas por pr~miQs ou descontos),
meses de entrega e locais da entrega (compensados os cu~
tos de transporte).

Isso resulta que na ordem de compra ou
venda de uma mercadoria os únicos fatores a contratar se-
rão o preço, o número da contratos e o mês de entrega.

[ssa intercambialidede de contratos permi-
tirá cancelar um contrato de venda por um contrato de com-
pra no mesmo mês de entrega, ou vice-versa. Isto possibili
ta aos especuladores entrarem no mercado apesar de não
terem interesse em adquirir ou vender em termos físicos.
Seu papel passa a ser a absorção das discrepâncias entre
produtores e usuários das mat&rias primas, transformando o
mercado a termo num mercado financeiro. Essa atuação é
realçada pela estatística de que hoje menos de 3% do total
de negócios terminam em entrega efetiva. A maioria dos co~-tratos sao liquidados por diferença.

Outra interessante característica do con-
trato a termo é qua, quando se chega a entregar ou receber
um contrato o preço será atualizado, não sendo necessaria-
mente aquele da época da contratação, a sim o preço do
mercado no dia dessa entrega ou recebimento. 'Assim, quem
comprou um contrato de algodão em março para entrega em
julho a Cr$ 3.350,00, pode chegar a ter que pagar, quando
receber a mercadoria, Cr$ 4.000,00. Entretanto isso não
significa realmente que se está pagando mais que o preço
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contratado. Na realidade, pelo mecanismo de
será visto a seguir, a medida que o preço ia
comprador recebia uma série de quantias que

margens que
subindo, o

representavam
o lucro com o seu contrato. No caso em questão ele já terá
recebido da Caixa de Liquidação Cr$ 650,00, que deduzidos
dos Cr$ 4.000,00 que pagará ao receber a mercadoria
perfazem o preço originalmente contratado de Cr$ 3.350,00.

, t d -Ate a1 o comprador ain a nao realizou seu lucro. Para isso
ele receberá o algodão (que lhe custwCr$ 3.350,00) e
venderá no mercado disponível, onde deve valer os Cr$
4.000,00. Também poderá optar em deixá-lo no Armazem Geral
e vender um contrato para um mês futuro, quando poderá
entregar o mesmo lote.

b) AS MARGENS

Para Sharpe(4), a compra de uma mercadoria
a termo não é um investimento. O comprador de um contrato
de algodão para maio, não possui o algodão, tem apenas a
obrigação em maio de trocar uma certa quantia da dinheiro
por algodão. Os únicos valores envolvidos antes de maim
são aqueles necessários a atender os requisitos de margens,
que podem ser de dois tiposl margem original e margem de
variação.

A margem original, usualmente de 5% a 10%
do valor do contrato objetiva garantir perante e caixa de

N ,liquidaçao da Bolsa e boa fe do investidor a sua capacida-
de de cumprir os compromissos.

(4) William F. Sharpe - "Investmentsll

Prentice-Hall, Inc., 1978, p. 396
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Geralmente as margens originais •••aeo um
pouca maioras para os aspaculadores da que para aqueles
que praticam o "hedge".Isso em razão de tr~s fatores •

• )presume-se que o "hedger" conheça melhor e
mercadoria negociada, ume vez que atua no me~
cado físico, e consequentemente ofereça menos
risco.

b) Por atuar no mercado físico, o
merciente oú industrial que faz
poderá eventualmente entregar ou

produtor c.2,
o "hedga",
receber as

mercadorias negociadas a termo. J~ para o
especuledor isso será mais difícil.

c) Os "hedgers" oferecem uma maior "discIQsure"
d • t N 11>. f· .e sue S1 ueçao econom1ca 1nancs1ra, permi-
tindo uma avaliação de risco mais objetiva, o·

li>que acontece com menos frequencia com o espe-
culedor.

As margens de variação podem ser positivas
ou nag.tiv~e representem o lucro ou prejuízo, que di'ria-
mente ~ calculado e creditado ou debitado ~s partes con-
tratadas (os investidores). A cada final de ·pregão a caIxa
d~ liquidação tom~ o ~ltimo preço negociado, chamada praço
de fechamento, .e verifica em quanto ela difere do fech~
menta do dia anterior. Essa diferença, ou margem de varia-
~ão, ser' acertada-imediatamente, ou seja, todos os dias e
caixa de liquidação receba de quem perdeu, e paga a quem,ganhou, atraves do corretor membro da Caixa que representa

. I

o contratante.

Esse procedimento a nasso ver prudente,
evita que algum investidor acumule prejuízos, e face a um

\

valor elevado tenha dificuldades de cumprir sues obri~
gações. Enquanto no mercado do disponível, n80 é rara a d~
vida se .o outro possa vir a nio cumprir um contrato par~
entrega futura, no mercado a termo 8S margens de varieç;a~
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eliminem esse risco. Com as perdas sendo cobertas continu~
mente ningu~m acumula grandes riscos. Os compradores 8

vendedores estão sempre com suas posições a preços de mer-
cedo e a preço de mercado ningu~m se sente estimulado a

N _

nao cumprir com suas obrigaçoes.

Isso em
sições no mercado, onde
Todos estão vendidos ou
liqUidação.

parte deriva do anonimato das po-
ninguém concede crédito e ningu~m.

N ,comprados em relaçaa a caixa de

Esse vantagem em relação às operações rea-
lizadas no mercado físico é importante dada a eficiência
limitada do cumprimento de contratos de fornecimento. Nes-
tes contratos pode acontecer de qualquer uma das partes
falhar em sua obrigação contratual. Por outro lado, na
contrato a termo, cada parte se posicione em relação e.
Caixa~ ,a qual está coberto pela margem original e de VD-

são duas as posiç~es qua se podem tomar no
mercada a termos comprar ou vender. Quando se tem uma
posição comprada lucra-se com alta dos preços, embora o
ganho é realizado definitivamente por ocasião da liquida-
çco do co~tratQ DU venda da mercadoria recebida. Quando se
vende um contrata, a expectativa é que o preço de mercado
ceia, a compre-se mais barato, liquidando a posição 8 rea-
lizando Q lucro.

A evaluçio dessas situaçias pode ser vi-,sualizada no grafico
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fig.

$ $

Lucro
preço de
vende

4-

Lucro I
preço de
compre

o s o preço de t!-
-.- ---mã~cedo ~

prejuí zo Prejuízo

a) b)

a) -posiçao comprada
b) - vendi deposiçao

Existem , - que alguém tomevaries rezoes para- comprede vendida e termo (5):uma'posi ç an ou no mercado
1) A mais 6bvia é que se objetive um gsnhoespe-

culativo, com uma alteou baixe-do preço.
2) Um investidor averso ao risco pode desejar

proteger seu estoque contra possíveis prejuí-
zos. ~ a estratégia do "hedging".

3) Um inves~idor pode desejar comprar ou vender
uma mercadoria pera efetuar a arbitragem. Se'
uma mercadoria a ~enda em um local for mais ~
barato do que em outro local e se esse dife-
rença superar os custos de transporte, a erb!
tragem pode ser lucrativa. ,O investidor r

\, ,comprare a mercadoria, onde e mais barata e
venderá onde o seu preço é maior.

(5) Jeck Clark Francis,
MbGr8~~Mill,.1972, p. 91
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d) CAIXAS DE LIQUIDAÇ~O

o mercado a termo oferece duos garantias
60 parti-cipante, rigoroso sigilo das opereções e integrel
cumprimento das mesmas. Todas 8S negociações são reelize-
das por intermédio de corretor credenciado sem identificar
em público seu cliente. Pare conseguir tal objetivo montou
se uma c~mara de compensação junto ~s Bolsas, e dessa for-
ma um negociante pode liquidar seu contrato quandtiqUiser,
sem necessidade de obter o acordo da parte que originalmen
te negociou com ele.

, .Quando se fecha um negoc10, na Bolsa, isso
se ~~ ap6s uma disputa entre corretores representando
clientes diversos. Depois do neg6cio ter sido fechado am-
bos não voltam 8 trater do neg6cio entre si. Há um compra-
dor e um vendedor, e ambos estão posicionados em relação ~
Caixa de Liquidação, que sempre é e outra parte na compre
ou na venda~ Assim, ao invez de sur~ir um contrato entre
as pertas, haverá dois contretos um de compra e outro de
venda, com as condições entre cada uma das partes e a Cai-
xa.

Como os contratos são todos padronizados
se torna fácil para e Caixa de LL~uidaçio controlá-los,
pois ela tem um número igual de contratos comprados e ven-
didos. Há um carta risco, pois alguém poder~ não cumprir
seu contrato. Para isso a Caixa cont~ com reservas, e se
fo.rnecessário, seus próprios membros garanti rio o preju{-
ZOe Em razão disso a Caixa pertence e um pequeno nGmero de
membros de Bolsa selecionados por sua capacidade financei-
ra.

-Ao final de cede prega0, os computadores
de Caixa apurem as posições de cada membro da Caixa que p~
rante a mesma representa 8~ partes contretontes. Ao mesmo
~empo sio epu~8dos os saldos d~ cada investidor participan
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te. Assim, diariamente processa-se um acerto entre o Caixa
e seus membros, e estes, por sua vez, com seus dlientes.

Operacionalmente, e Cai~a nunca fica em
deficit ou superávit, pois e soma dos valores dos que per-
deram ser~ sempre igual ~ soma dos valores dos que ganha-
ram uma vez que é cade contrato vendido corresponde um com
prado. Essesveloresque entram e seemdiariamente são as

.mergens de variações, cuja justificotiva e mecânica já fo-
rem \listos espec{fic·amente.



111 - PRINC!PIOS E OPERAÇnES

~) O 11 HEDGE"
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Do ponta de vista temrico(6) o o benefício
demais ,'frequentemente considerado no 11 hedging"

"cGmmodities"é a pessibilidade da transferência da
das altá~açiesdepreçQ;

risca
"}
(

Desde que o uso do mercada a termo reduz e 1
• d ' . (7) dI' . d Jr1sca 06,n8goc1es , a margem e ucrQ necessar1a po ~ r~

ser, "8 de f'abo é, reduzida, ClIque significa produtos cem", J
preças' mais baixas. Um pequena prêmio para" risco é nece' lu'" /

s~ria na pre~Q. Mas a margem 'de lucro ,da ind~stria pOder~1
ser tão pequena cQm~ 1% em mercadorias totalmente "hedgee~1
ble" contrastando com margens bem mais elevades (40% a 50%)"
em outras atividades.

Se isso é verdade, e se as economias de,
custa ~iQ repassade~ aos consumidores, Q mercado a termo
ir& beneficiar os consumidoras, para os quais a economia
se pre suma 'fUriciClna'r.

'O,UHedging,,'(B)'podeser d~finido concisa-
mente camo o estabel~cim~ntQ de~m~ ,p~sição no mercada fu-
turaaposta em relação ~~uela detida no merc~do físico, eu
seja, quem tem eu mampra uma mercadoria na mercado ~ísico
~ria vander'uma igual quantidade no mercado a tar~Q clima
"hedgell• Ele estar& cêmpredo no disponível e
futurm. Essa ,~ a venda futura (selliog hedga),
proteger o valor dms estmques c~ntre a passibilidade

,preços cairem.

(6) Ribhard J. Tewelas, ubcit. p.4.'
(7')Gerald Gold"Madern ,CQmmodi~y futuras Trading",

CommadityReseerch Bureeu, Inc., 1975, p. 15.,
(8) Gerald Gold "Modern Commadity rutures Tr~ding,

ób •. cit., p~ 163o~, - - ....• , " J --



Se, depois da mercadoria comprada,
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D se~
preço declinar, haverá um prejuízo no
Q preço do disponível cai, o preço do
cair e o prejuízo no disponível será
lucro no contrato futuro. Se o preça

estoque. Contudo se
futuro tembém deverá'
compensada por um

subiu depois do
"hedgell ter sido feito no termliJ,haverá um prejuízo na po-'
siçao vendida no termo, que deverá ser compensada pala va-
lorização da mercadorie no físico.

Em ambos os casos houve um prejuízo em um
lado da transação compensado por um lucro do mesmo'montan-
te da outra lado. O "hedgingtl de venda é usadQ por comer-
ciantes, atacadistas, beneficiadores 8 industriais que
trabalh~m com a mercadoria. ~ uma operação que preserva g

valar dos investimentos em estoque.

A compra futura (buying hedge) ,
a usada

para se proteger contra um possível aumento de preços na
mercadoria. Um exportador, por exemplo, pode receber um
pedida da 61eo 'de soja para emberque daqui quatro meses. O
preça pela qual G óleo é vendido dave ser m preço de merc~,do no di. da venda, haje. No entanto, como o embarque sera
dentrm de quatro meses, ele nio pode ter certeza de qual
vai ser o valer nessa época. Ele pOderia, é certo comprar
imediatamente G ~leo e estGcarat~a época do embarque.
Porém isso envalvaria custas de estQcagem e seguro'par qu.!
tra mesas e congelaria g seu capital de giro pala período.
Ou poderia tomar dinheiro de um' banco para financiar a
cQmpra, GI que envolveria pagamento de juros. /\

Coma alternativa o exportador poderia sim-
-, ,plesmante nao comprar g olea e esperar que Q preça ca1sse, I

, , tnessa per10do. Supondo que o preço ca1sse nesses qua ra m~
Ises, ele paderia comprar'na época do embarque obtendo um

lucro especulativo. Na entanto, se o preça do &188 subir
muito nesses quatro meses ele terá um grande prejuízo. ri-que poderia ter sido uma excelente e lucrativa transaçao

d' 1 '1 'f ".pe era eventualmen~e eva- o a alenc1a. As empresas que
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pretendem ficar muitm tempa nos nag&cims nio podem especu-
lar dessa maneira. Elas pGdem acertar na primeira ou
segunda vez mas eventualmente elas pOderio estar erradas,
e passivelmente CGm resultados desastrosos.

A alternativa, portanto, é comprar m equi-
valente no mercado a termm de óleo de soja. Se o preço do
disponível subir, a preço futuro também subirá. Quando D
exportador comprar o óleo para embarque a um preço maior
ele poder~ vender seu cmntrata a termo com lucro, compen-
sando o prejuízo no disponível. Ele ainda terá uma transa-
ção lucrativa, mas seu lucro está limitado à margem normal

, .de seu rama de negoc10s.

Por outro lado, vamos supor que ,apos ter
sido feito o "hedge" as preços caiam no mercado do dispon.!
vel. O exportador terá um prejuízo no termo, mas poderá
comprar o óleo para embarque a um preço menor, compensando
seu prejuízo no termo. Ele poderá ainda exportar no preçG
previamente estabelecido, ganhando a sua margem prevista.

'Outra consideração necessária é que, se Q

"hedge"'pode anular as possibilidades de quedas de preços,
beneficiando no caso o vendedor, apresenta um custo de
oportunidade - as possibilidades de aumento também ficam
anuladas. E se o vendedor tem certeza de que o preço ofer,!
cido no mercado a termo não poderá cair, se par exemplo
estiver prGximo ao preço mínima, será inteiramente desacon
selhávél efetuar Q "hedge", pois o vendedor estaria renun-
ciando ês únicas possíveis alterações de preços (altas)
que sÓ viriam em seu benefício. Quando a estimativa de
alta é certa não haveria justificativa am praticar o
"hedging" de venda.

b) A BASE
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Outrm importante aspecto do mercada a ter-
mo , a base, que significa a diferença entre Q preço da
disponível e o do contrato a termo. E o fato da base so-
frer flutuaç;es ser: motivo que impede o "hedging" de dar
uma proteção completa cDntra as oscilações de preças.

Teáricamente, quando o mês de entrega do
contrata torna-se disponível, pais é possível comprar num
dia (receber) e vender em outro (entregar) os preços a te~
mo deveriam igualar aos da mercado disponível. Mas o mBrc~
do á dinêmico, e e diferença entre os dois preços varia de
negócio a negócio a ceda momento, sendo a existência de um
desconto da preço no mercado físico em relação ao mês pre-
sente do mercado a termo explicado porl

a) O compradmr não sebe Q dia do mês em que
receber a mercadoria, pois é o vendedor
escolhe asse dia. A entrega poder~ ser

vai
~uem

tanto
no primeiro como no último dia, prejudicando,

.' \

por exemplo, uma programação de embarque em
navims ou um esquema de cansumo industrial.

b) A qualidade exata da mercadoria não é conhec!
da pa10 cmmprador. Camo as Bolsas de Mercado-
rias permitem algumas variaç;es de qualidade

A • •com prem1as QU descantos, aque+B que necess1-
tar de uma qualidade específica preferirá CQ~

prar no mercado do disponível, onde isso' é
claramente previsto.

c} Quendm o comprador recebe o contrato comprado
no mercadQ a termo, terá que retirar a merca-
doria de armaz.m, aprovada pela 801sa, •
transportá-la até onde deseja. Quando se com-
pra no mercado disponível a mercadoria já é
entreguB neste lQcal.

Apesar dessas diferenças, as preços·tendem
e se igualar no mês de entrega, isto é, • base é CQnverge~
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NA·te cam relaçao ao mes da entrega, tendenda tear~camante a
zero.

Quandll CI "hedging" á adequadamente utiliz,!
do ele propicia uma proteção contra uma mudança de preças
evitando um prejuízo maior. Quanto aos riscos de variações
da base, o "hedging" não poda fornecer uma proteção efeti-
V8.

Sa 8 reduçãg de risco(9} é aceita coma B

maior razão para Q processo de "hedging" 8 utilidade de um
mercado deve depender em muito de quão proximamente as pr,!
ços futuras -e disponíveis evoluem. A observação de que há
mengs variações nas diferenças entre o disponível e os pr~
ços futuras do que nes preços disponíveis ou futuros con-
siderados isoladamente, au seja, o fato de que há uma cor-
relação pDsitiva entre os dais preços é o primeira axioma
do processo de "hedging".

Algumas possíveis alterações da base pedem
ser reprOduzidas graficamente.

<, dí sponf vel ./ ~<, I<, ./

<, " I
futuro <, I ./

l r
I I

tempo tempo

preço preço

(9) Richard J. Teweles
ob. cit. p.35
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b
preço do disponível

preço do mercado futuro

1 preço

<,<,
------~

i
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Nos gráficos ê esquerde de págine Zi e be-
se é negativa, pais o preço da disponível é maiar que o
preço do mercedQ e termo. No lada direita, cumo o preço do
termo é maior que o disponível e base é positiva.

A base positiva é uma situação normal de
mercado, quando Q preço futuro é maior que o disponível,
Já que tem os custos de estocagem e financeiros refletidos
no seu valor (la) •

Em razão das variaç;es das ~ases, Q "hedge"- . - .'nao fornece uma compenseçao total, ou seja, havera um pe-
queno lucro ou pequena perdL. Significando que o resultado
das operações no disponível não será inteiramente compens~-do pelas operaçoes a termo.

Consequentemente a base é e ,. .essancl.e do
lucra ou prejuízo no "hedging". Uma mudança na base produ-
. , íz1ra um lucro ou um preju ZOe

o tamanho das bases também nos fornecerá
indicações do mercado, pois uma pequena base - base forte-,
reflete forte demanda ou reduzida oferta, enquanto uma
gr~nde. base - base fraca ., reflete frace demanda ou muita
oferte.

Vimos que a necessária equivalência de pr~
çms (disponível e termo) no mês de entrega explica o afunl
lamento da base. Isso porém, , uma tend~ncia te6rica, que
na prática se processa de forma diferente, ou seja, se a
convergência é uma tendinciede base e longo prazo, e cur-
to praze podem ocorrer frequentemente certas divergências
Cu):

(10) Lael)f1eur, "Commadities futuras Course"
Leo f1eur, Inc., 1980, p.45
Gerso~ pereire Lima, "Estruture do Mercado B Termo e o
Cmnce~to do Hedga".Comissio de Financiamento da produçio, 1978, p.33

(11)
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e) b) c)
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preço

T2 T3 ME

preço do disponível
preço do mercado futuro
ME: mês de entrega

Suponhamos um investidor, que observando o
gráfico b), na tempo T2, e prevendo uma convergência entre
os preços disponíveis e futuros, resolve vender no dispam.!
vel e comprar no futuro, efetuando com isso um "hedge" de
campra, num momento em que sendo Q preço futuro maior que

d- ! ' 1 ' i ' t t To '~spon ve , 8 base e negQt vs. Porem en re o 'empo 2 e
T3, ocorreu uma ~iverg~ncia, os preços se distanciam dimi.
nuindo 8 base (em velor relativo ela passa de um valor ne-
gativo e QutrClmeisnegativo). 1sSlIvei significar preju!.
zo ao investidor, conforme podemos demonstrarl

r2
tefi1po

T3 ME
T2 T 3 r·1E

Disponível
vende a 119
compra a 121
perda = 2

FuturoData
compra e 112
vende a 110
perda = 2

- 7

Resultadal base inicial menos base final =- 4

No caso o investidor teve um prejuízo de4
e a observação que pede ser feite é que ele não deveria ter
encerrado sua posiçio no tempo T3, pois lago depois o pr,~
ço do disponível caiu et~ encoht~.r o pre~Q fu~urQ. Nap~~

\-

tica o "hedger" sabe que está SUjeito a esses riscos pots~,',
i - - i - -suas epl caçoes estaa ma s em funçao da evoluçao dos. seus

neg~cios e das necessidades de "hedging" que eles exigem,
do que de seu palpite especulativo.
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l
No gráfico b) e representaçeo da base en-

tre T2 e T3 perece aumentar, e aumenta, mas em valores
negativos (a base é negativa). Em valores reais ócorre uma
dimi~uiçio da base, pois ela passa de -7 para -11.

Suponhamos que esse mesmo investidor en-
frentasse outra situação de mercado, como a descrita no
gráfico c), em que a base é positiva, ou seja, o preço fu-
turo) preço disponível.
~ Disponível Futuro Base

T2 vende 111 compra 118 - 7
T3 compra 109 vende 120 11

lucro 2 lucro 2
Resultado: base inicial mais base final = 4

Contrariando a tendência, os preços diver-
giram, aumentando e base e propiciando um lucro extra ao
"hedger"•

Podemos concluir que num IIhedge" de compra,
uma redução da base significará um pequeno prejuízo, um
aumento de base um pequeno lucro.

Num "hedge" de venda e redução da base
significará um pequeno prejuízo.

Uma visualização das consequências das a1-
teraç~es de relacionamento entre os praços do disponível e
futuro pode ser vista no quadro nº

\



mOVIMENTO DOS PREÇOS RESULTADOS
Preço
Disponível

Cai
Cai
Cai

Cai

Sobe
Sobe
Sobe

Sobe

Preço
Futuro

Cai
Cai
Cai

Sobe

igual disponível
,mais que o disponivel

menos que o disponlvel

Sobe igual disponível
Sobe mais que o ,disponível
Sobe menos que o disponível

Cai

Quem está comprado no dispon!vel
Sem Hedge Com Hedge

Perde
Perde
Perde

Perde

Ganha
Ganha
Ganha

Ganha

•..Nao ganha, nem perde
Ganha
Perde, mas perd, me-
nos de quem esta sem
nedge
Perde, mas perd~ me-
nos de quem esta sem
hedge
Não ganha, nem perde
Perde
Ganha, mas ganh~ me-
nos de quem esta sem
hedge
Gan~a, mais de quem
esta sem hedge

Quem está vendido no disponlvel
Sem Hedge Com Hedge

Ganha
Ganha
Ganha

Ganha

Perde
Perde
Perde

Perde

F'ONTEI B. S. Yarney, "An lnvestigation of He.dging on an 6rganized produce Exehange"
Manchester Sehool 19 (1951) p. 308.

Não ganha; nem perde
Perde
Ganha, mas ganha me-,nos de quem esta sem
hedge
Gan~a, mais de quem
esta sem hedge

Não ganha, nem perde
Ganha
Perde, mas perde me-,nos de quem esta sem
hedge
Perde, mas perde me-,nos de quem esta sem
hedg8
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IV - VANTACENS DAS OPERACcrES A TERMO COM MERCADORIAS

1) Produtores de matérias primas

Tradicionalmente os produtores agríCOlas
tem reclamado que eles são forçados e pegar os preços est!,
belecidos pelos vendedores, de seus insumos, mas tem que
acei ter a que o merce.dooferece para sua produção. :Os pre-
ços daquilo que eles comprem são estabelecidos a um nível
de lucratividade(l~ pelos vendedores, enquanto que eles
est;o ~ merc~ do mercado para o preço de seus produtos.

Sem julgar e veracidade desse provérbio r~
ral, podemos dizer que se houver um mercado e termo isso
não acontece. Usando os mecanismos do mercado a termo, os
fazendeiros tem uma oportunidade de vender a produção futu
ra a um preço fixo. Eles podem aceitar, rejeitar ou ajus-
tar sua produção. Podem ainda, durante 8 produção, capita-
lizar sobre os lucrativos preços oferecidos esteja a produ
ção pronta ou não.

A estrutura das unidades de produção agrí-
c,ola vem mudendàrapidamente e parece que as mudanças se
farão a uma taxe crescente no futur,o. A produçeo está se
tornando mai s espení.aLí zeda e concentrada. Custos li out of
pocketllestão signi ficando uma meiar proporção nos custos.... ' .....

totais. Os produtores estão usando ctescentes proporç;es-,

de capi te1 de tercei ros. As granjas que se dedicam à produ"
ção de aves, estão se tornando fábricas que compram uma
grande proporção de seus insumos.

Os produtores agrícolas estão operando com -:
um crescente estreitamento drifluxo de caixe, e as mudan~'

ú:?) Thoma s A.'Hieronymus, "Economí cs af futuras Tradi ng", .~-:
Commodity Research Bureeu, Inc •• 1977, p.20l

.:
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ças nos preços de venda terão moiores efeitos nas posições
de caixa e retorno líquido. Uma pequena mudança nos preços
pode facilmente dobrar ou eliminar o lucro líquido. Em ra-
z~o dessas mudanças, os produtores de ~at'rias primas per-
dem muitoda sua capacidade financeira de absorver uma. ..,;var~açao nos preços e buscam maneiras de produzir a um
preço préviamente contratado.

o mercado a termo pode ser utilizado pelos
produtores de mat~rias primas com dois objetivos:

a} Implementar as decisões especulativas
Essa implementação tende a ser um ponto cen-
tral nas considerações operacionais. Em razão- ,do uso da terra, a produçao agr~cola tem um
alto custo fixo. Consequentemente, sua produ-
ção não' muito afetada pela expectativa do
preço de venda. Os preços afetam a quantidade
de fertilizantes, herbicidas e inseticidas u-
sados e diferenças nas relações entre preços
de produtos agríCOlas resultam em substitui-
ções no uso da terra, mas o fato ~ que o pro-
dutor é mais confrontado com 8 decisão "quan-
do vender", do que se ou quanto produzir. 6
seu frequenta endividamento em equipamentos
nio lhe permite a opçio de nio produzir. A

. -, ,produçao agr~cola tombem sofre muito as cons.!:!,
quências das variações climáU cas. Um fazen-

Hdeiro pode fixar o preço por unidade mas nao
há manei ra pela qual posse fixer o rendimento
de uma safra.
Nia exista uma maneira segura de evitar e in-
certeza na venda de um produto Dgrí cole. Pode
se reduzir e incerteza do retorno tomando as
probabilidades de produçio em conta mas e eli
mineção total do risco é impossível. .Assim,
decisões sobre quando vender são inerentemen-
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te especulativ8s.
b) Ajuste da produçio em níveis lucrativos

Alguns produtores rurais principalmente, na
criação de animais, não podem ter sue produ-
ção totalmente iniciada ou interrompida em
função da flutuaçio dos preços futuros. Mas
8S quantidades produzidas podem serrapidame.n
te aju~tadas.Um ciclo de produçio prorrogado
sig'nifice um preju! zo menor do que um ciclo
que não cobre o custo vari~vel.
Se o produção de determinada mercadoria perm~
nece na sua capacidade m~xime, sem atentar
que os preços facilmente deixar;o de ser lu-
crativos, o resultado inevitével é e quebra
dos produtores que não podem suportar o pre-
juízo até que o equil1brio seja
restaurado.
Mas se a maior parte dos produtores reduzem
sua produção, e menos que um preço futuro re-

finalmente

muneredor possa ser fixado, os ajustamentos
de oferte podem ser feitos ordenadamente. 50-
mente os produtores n;ocompetitivos
do mercado, evitando que todo o setor
preju! zos,

.-seU.Teo
sofra

o desenvolvimento de um plano mercadol6gi-
co especIfico pare cada tipo de negócio é de grande impor-
tância. Este plano deveria levar em contaÚ3):

a) Objetivo de renda da fazenda
Para alguns empres~rios a regularidade da ren
da é muito importante, enquanto para outros é
de pouca importância.

(l~ Thomas A. Hieronymus
cb, cit. p. 205
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b) Objetivo de crescimento dos negócios
O mercado a termo é um meio de aumentar o ca-
pital próprio para financiar as variações de
preços. Consequentemente, o uso efetivo do
termo pode liberar capital próprio pera fine..!!
ciar a expans80.

c) Capital próprio versus financiamento
Uma fazenda hipotecada está numa . -posl.çao de
receio bem diferente do que uma sem hipoteca.
Um posicionamento conservador com relaç;o ao
futuro é necessário quando uma possível queda
de preços pode provocar a falência de ume em-
presa.

d) Habilidades e te~peromento do fazendeiro
Diferentes pessoas tem diferentes habilidades
ne previsão de preços. Os mais habilidosos
devem ter planos mais flexíveis. O plano mer-
cadológico deve atender às características
psicolágicas do operador.

2) Os usuériosde matérias primes

-As atueis posiçoes de estoques, as compras
e 8S políticas de estoque sio alguns dos mais bem guarda-
dos segredos comerciais, e muito poucos estudos tem sido
feitos nessa área 0.4) •

Nas empresas em que 8S matérias primes po~.
suem grande peso em relaç80 aos custos totais, as suas co~
pras e 8 política da estoques sio exercidas pelos executi-
vos do mais alto esc8180. Em raz;o da vari~çio dos preços

(lA) Thomas A. Hieronymus
ob. cit. p. 222
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das matérias primas, a eficiência na política de sue aqui-
siç~o é muitas vezes o fetor de maior import~nci8 nos
ganhos de ume empresa.

Muitas vezes um executivo com habilidade
,na erea consegue melhores resultados do que todo o parque

industri~l, com milhares de operários e altos investimen-
tos. Isso se explica porque os custoé industriais são bem
conhecidos e nio diferem muito de empresa pera empresa. 36,
a criatividade e e sensibilidade para sentir as tendências
de preço do mercado diferem muito de pessoa pare pessoe.

As empresas diferem bastante: em tamanho,
localizaçio, produtos, estrutura de capital, capacidade de
absorver prejuízos e disposiçeo para especular. Esses dife
renças influireo nas políticas de estoques e nos programes
de 11 hedging". Deste forma, não é possí vel usar e mesma es-
tratégia em diferentes indústrias. Um programe específico
de estoques e "hedging" deve ser desenvolvido para cade
uma.

~ objetivo da indústria manter o maior es-
toque possí vel quando é esperada uma aI ta ,de preços, e r.,!!
duzir esses estoqúeseo mínimo quando se espera que os pr.!,
ços.caiam.

Para auxiliar o administredor nesse objeti
vo o mercado a termo oferecB quatro principais modalidades
de operação(I5):

a) Aquisição
o mercado a termo pode ser uti lizedo pare ac,!!
mular estoques num período mais longo do que
é normalmente vendido no marcado do disponí-
vel. No mercado a termo é comum comprar um
contrato para entrega em doze meses, enquanto

(15) Thomas A. Hieronymus
ob , cit. p, 235
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os vendedores no disponIvel raramente estarão
dispostos e vender nesses condições.

b) "Hedging" direto
~ a preservação do velar de mercado assumindo

• Numa pos1çao oposta, 8 termo, no mesma mer-
cadoria. ~ o c1&ssico "hedge" praticado pe-
los comerciantes. Quando uma indústria
precisa manter um grande estoque fI sico para
suas necessidades industriais, e ao mesmo te.!!!.
po, nõo pode ou não deseja assumir o risco de

N "uma desva1orizaçao desse estoque, e oconselh~
veIo uso do "hedging" direto.

c) "Hedging" cruzado
~ o "hedging" de uma mercadoria a termo, para
posições no disponível de mercadorias nao
negociadas a termo~ Essa modalidade de opera-
ção tem dois objetivos:
1) ~ usado para atender mercadorias para as

quais não existe mercado 8 termo. silocot,!
das a termo apenas determinadas mercado-
rias, mas como elas podem ter
interrelecionades com outras,

seu 'preço
•••uma ppsiçeo

, "futura de uma, podere oferecer a outra
mercadoria uma proteção que não seria en-'
contrada de outra forma. Por exemplo um
"hedge" de soja ou milho, fornecer~ uma
boe proteção a uma posiçio emreções.

2) Pode ser usado da maneira descrita no Item
anterior pare mercadorias que são cotadas
a termo mas que não possuem 8 liquidez ne~
cess&ria ~ segurança da operação. Mante~
p,osições em,mercadorias sem liquidez resu.!
ta ser dif!cil sair dessas posições, ou
ter que pagar um preço caro.
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Um grande conhecimento dos releci onsmentos de
preços é essenciaI paro se colocar um eficaz,"hedging" cruzedo. A sua maior vantagem e o
possibilidade de fi·cer vendido em algum
produto, protegendo os estoques, quando o
mercado está em declínio. Numa tempestade
qualquer porto é seguro.

d) "Hedging" seletivo
o "Hedging" seletivo pode ser chamado de esp.!.
culaç~o seletive. Fundamentalmente ele ~ um
programe especulativo. A idéie é selecionar
cuidadosamente as posiç;es de estoque e os
planos de "hedge" com a finelidade .de tirar
o máximo proveito das variaç;es de mercado
com um mínimo risco de preço(l6), ou seja, o
"hedgingll seletivo objeti va mexi mizer os re-
tornos esperados pora um determinado risco
(variabilidade do retorno) ou minimizar o
risco para um dado retorno esperado. Conceito
semelhante é do princípio de dominância, com
base na Teoria de Seleç;o de Portfolio de
Markowi tz.
Para ele a aplicação numa alterenti·va-.F á
preferível ~ apliceç;ti em A, da mesma. forma
que a aplicação em sé preferível à aplicação
em C:
retorno

esperado
.:....f-

I

- - - --4 A

'-----+-----.1--- I.---,,...--~-,,riscQ (variência)
(~) Thomas A. Hieronymus

ob , cit. p.236
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Markowitz desenvolveu seu trabalho sob o pre~
suposto de que o investidor' racioneI e ever
so ao risco. Tal investidor ao se defrontar
entre asal terna tivas f e A, preferiré f, po,!
que oferece um retorno maior, pare o mesmo
nlvel de risco. Ele preferirá o investimento
B ao C, porque B oferece menor risco para e
mesma taxe de retorno •

.t (17) -.MarkoW1 z pressupoe a1nde que o investidor
considera (ou deveria considerar) o retorno
esperado como algo desejavel e a variâncie do

.retorno (medida de risco) como algo indesejá-
vel.
Parodiando o prov~rbio que "nio se deve colo-
car todos os ovos nume cesta s6", Markowitz
julga que o investidor racional prefira car-
teiras diversificadas de ativos em vez de
ativos individua í s,
Consi dere-se que o "hedgerll pode possui r ,

va -

rios eti vos:
1) estoque a descoberto
2) estoque coberto por venda .·termo
3) estoque coberto por venda de entrege futu-

ra no dispon{vel.
- , • , d tTodas aao estrateg1.8S pOSS1 veis e serem om.!,

das pelo "hedge" depandendo da probabilidade
da taxa de retorno de cada uma. Considera-se
que o "hedger" agire de acordo com sua utili-
dada em relação ao risco a retorno e às opor-
tunidadesde investimentos disponíveis.

3) Especuladores

a) Investimento versus especulação

(17) H. Markowitz, "Portfolio Selection"
Journal of finance (Merch 1952), p.77-91
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Investimento envolve a aplicaç;o de
I
(

dinhei rei),
I

num ativo que gera uma série de retornos. Po~
tanto o objetivo é selecionar aqueles ativos
que maximizam e riqueza do investidor.
Frequentemente confunde-se investimento com
especulaç;o, isto porque ambos podem ocorrer
no mesmo tempo, mesmo lugar e no mesmo ativo.

-, ,.
A especulaçao e um fenomeno de curto prezo,
esperando e obter com e compra e subsequente
venda um lucro decorrente de variação no pre-
ço.
Pode-se distinguir entre investimento e espe-- ,culaçao, atraves. do papel das expectativas.
Os investimentos são realizados com e expect~
tive de que um determinado fluxo de rende ou
preço existente continue no futuro. As espec~
lações S80 baseadas na expectativa da ocorrê~
cia de mudanças, causando aumento ou diminui--çao no preço dos ativos.
A especulaçeo portanto, é frequentemente um
fenômeno de curto prezo. são tipicamente ati-
vidades especulativas as transações em bolsas
de mercadorias~ em opções de ações, em merca-
do futuro de ações, em c~mbio, etc.·.. Todo
investimento, entretanto, tem em si um elemen
to especulativo, assim como toda espe6ulaçeo
requer um investimento. Fazendo, uma série con
secutiva de especulações, o especulador acaba
realizando investimentos de longo prazo em
merc~dos especulativos.
O bel~nço 'p~tr{monial das empresas ~eralmente
ap~esentamdois grandes grupos de ativos que /
exemplificam bem a discussão de espec~leção

, , ,
versus investimento. Investimento conforme ja
definido estaria representado·pelo. ativo per-
manente dos balanços enquanto que .o e t.í vo
circulante possui algum componente especulati
VOe
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b) O mecanismo de especuleçio
A palavra'especular, deriVil do latim specule-
tus, e 5ignifica pensar sobre 'os vários cspe,E.
tos de um objeto, meditar,ponderar, enfim
estcb~lecer conjecturas. Modernamente se es-
tendeu ao vocábulo o significedo de comprar
ou vender 8ç~es, mercedories, terras, etc•••,
esperando obter vantagens de uma mudança esp~
reda de alte ou baixa nos preços. Na busca de
maximizaç;o de lucros, em que o especu1edor
procuraré éomprar quando os preços estão bei-
xos, e vender na alta, haverá como conse-
quêhcia benéfica para e economia, uma razoá.
vel' estebi1ização de preços. Essa estabiliz,!
ção se vê no gráfiCO abaixo nos pontos V (ve.!!
da) e C (compre):

preço de
mercado v v

c
Tempo

Outra corrente de economistos(m) entende que
a especulação ajuda 8 desestabilizDr os pre-

., pços -desde que as vendes sejam-em V, aumenben- :.J.
"I

do aqu~da e as compras em C~ acelerando a
alta. Neste caso B especu1eç;0 será lucrativa

(m) J. L. Stei n, "Destabiliti ng SpecuLet í. on Cen Se Profit!!.
b Le" '
Review of Economics and Statistics, August, 1961.
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e des~stebilizedora, trazendo .. .consequenc1as
indesej~veis como: incertezes 80S produtores
e usu~rios, frust8ç~es de planejamento, desin
centivo de programes de investimento B longo
prezo e propicia'e fuga de capitais pera pro-
jetos de curto prazo e baixo risco. No enten-
to esses posicionamentos teóricos carecem ain
da de testes empí ricos, e o que se permi te
concluir é que, a especuleçDo pode estebili-
zer preços se o especulador procurar vender
no ponto mais alto, e comprar no mais baixo.
Nesse estudo se presume que o especule dor pr.2,
curará agir desse forma.

c) Os benefícios econômicos da especulação

A especulação em contratos futuros nas Bolsas
de Mercadorias produzem diversos

A. (19)econcnu cos :
beneficios

1) As mercadorias são eficientemente estoca -
das BO longo do tempo. Quando 8 . cotaçeo
dos meses futuros excede os custos de esto
cagem será lucrativo estocar emercadorie
pere uso posterior. Em consequência dessa
atitude do especulador, e q~eda'de preços
agrícolas ao época de colheita é emorteci-

, .da, e vendida a preços razoeve1S nos meses
seguintes e nos snos ruins •

. 2) Os riscos são compensados pelo "hedge" •
Uma vez isentos dos riscos os produtores e
u~uérios de m~téries primes .estão livres
pere ~oncentrar-se na eficiêncie de sua
produção.

(19) Jack Clork franci s, "Investments: Anely~is and rvianege-
ment" "
McGram Hill, 1972, p.115
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3) Torna públicas as previsões. Como o sucesso, ..,do especuledor este em funçeo de sue habili
dade em prever a evolução dos preços, pare
isso ele vai investir tempo, dinheiro e
esforços na previsão de oferte e demanda
das mercadorias. Esses previsões orientarão
suas compres e vendas e os preços dos negó-
cios reali zados refleti reo esses tendênci as.
Assim todo o público interessado poderá a-
companhar minuto a minuto, as expectativas
de oferta e demanda pela simples observação
dos preços.

4) Propicia uma eficiente alocação de recursos.
Os recursos econômicos sempre foram escas-
sos. Faz parte da matéria economia o estudo
de método adequado à alocação dos recursos
físicos e humanos de modo que seja consegui
de uma otimização ou maximização de sua uti
li dade (20) •

-Se os recursos nao forem alocados de manei-
ra ótima o bem estar da sociedade não pode-
rá atingir um nível setisf~tório. Para tan-
to os recur~os devem ser disponíveis, 8,

reagindo prontamente as alterações da deman
ds, transferindo-se para os investimentos
em locais e épocas ótimas.
Um me rce'do efi ci ente levará o produtor agrí
cola a tentar, sempre que possível, produ-
zi r a merce dor-La que o mer ce do mais necessi

\

ta.
5) Propicia liquidez aos comerciantes. A exis-

tência de um mercado e termo organizado ofe
rece a oportunidade a que se encontrem os

~, _.'~,\ .
·"'oJw"·/

(2) C.E. Ferguson, ••("iicroeconomic Theory"
Richard D. !rwin, Lnc ,, 1972, p s L
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interesses dos produtores, usuários e espe-
culedores. Se a atividade de negociaçeo en-
tre eles crescer, irá aumentar B liquidez

. -para as poslçoes compradas e vendidas do
mercado. Uma boa liquidez no mercado a ter-
mo reduzir~ problemas de orçamento de caixa,
liberando os comerciantes pare se concentra

, . ....rem em seus negocl0s prlnclpsls.
6) A arbitragem propiti~"e uniformizaç;o dos

preços.
Se o preço de uma mercadoria à vende em
dois mercados distintos diferir mais do que
o custo de transporte entre os dois merca-
dos, surgir~ algu&m que especule comprando
onde o preço é mais baixo, e simultaneamen-
te vendendo onde & meis alto até que os pr~
ços se equiparem. Uma uniformidade de pre-
ços entre mercados evitari que uma mercado-
ria com excesso de oferta em um local, te-
nha seu. preço aviltado, enquanto está em
falta em outro mercado.

d) Utilização de contratos a termo na composiçao
de cartei ras
As análises e avaliações de desempenho de car-
teiras realizadas por Sharpe, Treynor, Jensen,
Fri and , Blume, Crockett, Vital, Contador, etc.
restri ngiram-se às cartei res de fundos mútuos
comparados com {ndices do mercado acionário. A
carteira de mercado idealizada por Sharpe deve
ria conter todos os o tivos di sponf vei s no mer-
cado na exata propofç;o com que sio oferec{dos.
Como na rea lidade nao exi ste essa carteira teó
rica do mercado, os estudiosos tem substitutdo
essa carteira por c Lqum {ndica do mercado ací o
nário como Dow Jonas, Standard & Poor's, !ndi-
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ce Bovespe, etc.Ume tentativa de compor car-
teiras com outros ativos, além de eções e ap1i

Ncaçoes de renda fixe foi realizada por Robi
chak, Cohn e Pri nq Le, A sua cartei ra teóri ca
para o período de 1949-1969, incluiu aplica-
ções de renda fixe, imóvei s , t{tulos estrengei
ros, {ndi ce s do mercado ací, onári o e contratos
c termo de algodão, trigo e cobre.
Abeixo apresentemos o resumo dos dados est8t{~
ticos obtidos pelo estudo: as taxes de retor-
nos médias e a variabilidade dos retornos
enuais pere as diferentes alternativas de in-
vestimentos.

Quadro nº

f'1édie Média Desvio Coefi -
Ari tm! Geomé Padrão ciente
t.í ce tricã de Ve--riaçao

"5&P ! ndustrials 12.97 11.63 17.55 1.51
"5&P' Utili ties 9.31 8.60 12.43 1.45
Ações Japoneses 24.07 18.94 41.30 2.18
Ações Au~tralianes 7.80 6.82 14.22 2.09
"Treasury 8il1 Vields" 3.01 3.00 1.60 0.53
"U.5. Government
2 percent bands,
1970-65" 2.48 2.37 4.68 1.~7
"Bethlehem Steel,
'3/42· percent bonds

(maturity 1970)" 2.06 2.00 3.40 1.70
"Cane.dí arr Peci fie
Perpetua1 4 percent "-

bonds" 1.56 1.40 5.71 4.08
.'\...>

Imóvei s 9.56 9.47 4.50 0.48
Algodão a termo 17.10 3.80 66.77 17.57
Tri go á termo -0.49 -22.88 64.07 2.80
Cobre a termo 121.02 26.60 244.02 9.17

)1
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-Como se pode veri ficer o trigo· resultou num
alto retorno médio negativo (-22,88%), o cobre,
uma elevada taxe positiva do retorno (26,6%) e
o algodeo um retorno médio muito baixo (3,8%).
A seguir os autores examinaram a correleçeo
entre as taxes de retorno 80 longo do tempo
pare as diferentes alternativas de investimen-
to. A matriz dos coeficientes de correlaçeo
está contida na tabela nº
Em geral, os coeficientes de correlação entre

, .as var1as alternativas forem baixos, e os
sinais dos coeficientes mostraram ser 27 posi-
tivos contre 39 negativos. Consi derando
elevada taxa de retorno do cobre e correleç;o
nega tive de -0,21 com os imóvei s, i ndí co que o
cobre foi nesse período, uma boa opçeo para o
especulador de imóveis compor a sue carteira.
Os eutores acreditam que, expandindo o univer-
so das alternativas de investimento, os inves-
tidores estariam melhor em termos de oportuni-
dade de risco-retorno. Dados os coeficientes

"., , ...'de correleçao os autores constru1ram 1numeras
carteiras descobrindo que havia uma melhoria
sensível em sues características de risco-re -
torno.
Uma vez que e correlação entre preços de merc.!!.
dorias e preços de oções é bastante reduzida
pode-se considerar os contratos e termo de mf!3!.
cedorias como elemento eficiente na diversifi-
cação de certeiras(2l).

(a) Alexender A. Robichek, Richard A. Cohn e John J.Pringle
_Journal of Business, vaI. 45, nº 3, J~ly 1972.



115&P "5&P "U.S. "Beth1e- "Cene dian Imóvei s A1godeo Trigo Cobre Ações HAçoes
!ndus- Uti1i Govern- hem Pacific" a e a :lapo- Austr!,
triel" ties" ment" Stee1" Termo Termo Termo nes&s 1ienes

5&P Uti litias .596 ••• •• • • •• ••• • •• • •• ••• ••• • •• •••
U.S. Gavt. 2s af March b15, 1970-65 •••••••• ~•• -.54 -.17 ••• • •• • •• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Seth1ehcm Stee1 23/4s af
:lu1y 15, 1970 ••••••••••• -.3C -.08 .81a

•• • ••• ••• • •• ••• ,~... • •• • ••
Canadian Paci fic Pe'r-
petua1 4s •••••••••••••• ; .23 .34 .02 .10 ••• ••• ••• ••• • •• ••• • ••
T ' • -.1:3 -.15 -.19 -.26 -.13 •••~move~s ••••••••••••••••• • •• ••• • •• • •• • ••
Algodõa e Termo ••••••••• .29 -.04 -.21 -.12 -.01 -.09 ••• • •• • •• • •• • ••
Tri ga e Terma ••••••••••• .29 .06 -.31 -.41 .14 -.24 •67!1 ••• ••• ••• • ••
Cobre e Tarma ••••••••••• .32 -.24 -.20 -.10 .12 -.21 .23 .38 ••• • •• • ••

H :lopanesas••••••••• -~07 .11 -.21 -.19 .05 •4Sb -.31 -.09 -.13Açoes • • • • ••
H Austrelianas •••••• .22 -.17 -.28 -.05 b -.29 .33 .04 .13 -.15Açoes -.l~4 •••

Si11 Vi a Lds •••• B a .26 .20 -.40 .06 -.41 -.35 .05 -.02Treasury -.55 -.66 .14

MATRIZ DE COEfICIENTES DE CORRELAÇ~O
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v - O ALGODÃO NO MERCADO A TERMO DOS ESTADOS UNIDOS E BRA-
S! L

e) O MERCADO A TERMO DE ALGODÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Na hist6rie do mercado a termo dos Estados
Uni dos (12) alguns produtos como o tri go, obti verem ,grande
populari dada entre os pà'rtici pantes. Outros produtos como
8 seda, manteiga e pimenta do reino, perderam seus merca-
dos por causa de um insuficiente volume de neg6cios cause-
do por v~rios motivos. Por outro lado, produtos como
algodão e café, perderem interesse mas posteriormente re-
conquistaram a popularidade.

Com releç;o ao algodio na d~cade de 1920 o
volume de contratos atingia seu pico e no fim de década de
1940 igualou o valor de todas as outras mercadorias juntes,
excedendo o volume trasacionado em eç~es na N~w York Stock
Excha nge (23).

O programa governamental de controle de
preços e produção, que se iniciou na dep~ess;o de 30, pro-
gressiv~mente suplantou e influência do livre mercado. E~
se programe que objetivava a manutenção de posição hist6ri
cc de grandes produtores entrou em conflito com as mudan-
ças resultantes do répido progresso tecnol6gico na produ-

'ção e no uso do algodão.

O governo americano passou e comprar e es~.
tocar indistintamente grandes sobras de produção, inclusi- "" '.1

v~ de baixa qualidade, como fibras curtes com baixíssimo.
"Hí.c rona í re" (índice de espessura), desincentivendo os

(22)Richerd J. Teweles,
ob , cí t , p.IO

(23)Richard J. Teweles,
o b • c.í t. P• 548 , 550
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prndu tor-e s ti me Jhcrerem e queli dade ,

o algodão f·oi negociado at í, vemente até ",es
sefreS de 1956-1957 quand~,d nGmerci de contratos em aberto
variou de 20.000 ti 40.000. Entretento, continuou'e crescer
e parti~ipaç;o gove~~amental Ne estocegem, chegando a 80%
do "cerryoverÍl (vide quadro nº I , coluna G), liberando os
co~~rciente~ de manterem e,toques~ Consaquentemente decli-
noU tepidamente o interas~e nos contratos futuros de a1go-

I

dib e o mercado a termo de algodão permaneceu virtualmente
in~tivo et~ 1967.

, -Nessa epoca surgem dois fatores que VDO

influir" decisivamente na recupereção do mercado a termo
americano:

a) O governo amariceno, que detinha 12.356.000
fardos em 1966, ou 73,5% do "carry-over", re-
solveu reduzir seus estoques vendendo no mer-
cado interno e exportando. Como se obser~a
claramente no quadro nº I (colunas F e H) e
re1aç~0 entre os estoques governamentais e vo
lume negociado no termo ~ inversa, apresentan"
do uma correleç;o negativa de 0,762 numa re-
gressão exponencial. Esse correlaçeo é ilus-
trada graficamente no quadro nº lI. Uma parti
cipaçeo significative do governo no IIcarry-
over" tem portanto um efei to i ni bí,àor sobre o

" .
mercado a termo. Outra consequência ~ o aumen
to percentual de contratos entregues (co1una
J) a medida que cai o movimento. Isto se deve
e uma poss{vel falte de liquidez, dedo o redu
zido movimento.
Em 1967 com a"~ol{tice de reduç~o de estoques,
a perticipaçio ~ói pere 46,7%, atingindo 3%
em 1968.(col~na G).

b) Em 22 de março de 1967, a Nem York Cotton Ex-
change inicia um novo contrato de algodão, o

r:
(
\ ,

\ 1,:1

I
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o ALGODlti NOS ESTADOS U"!D~S(l)
([1,1 fi! lliAIlES DE FARDOS DE 400 'lB)

f ._

A B c o E r G H ! J

"CARRY-OVER" NEGÚC! OS A TERMOi :
PRODUÇÃO CüNSUf10 EXPORTAÇÃO GOVEIlWH'IENTAl NEGOC!ADO ErHREGAS-- TOH.l_ PRI VADO

I % I %
14.720 9.155 2.215 11.140 3.025 8.115 72,8 39.954 98,6 0,24
13.049 8.662 7.593 14.490 4.6111 9.876 68,1 22.306 22,'9 0,10
11.111 7.976 5.717 11.284 6.066 5.218 46,2 25.202 46;'8 0,18
11.593 8.663 2.789 8.702 5.812 2.890 33,2 49.709 138,5 0,70
14.830 8.968 7.182 8.643 1.749 7.094 80,2 4.903 17 0,34 _
14.532 8.236 6.632 7.523 2.46B 5.055 67,1 2.878 69,9 2,.42
14.495 8.978 4.915 7.187 5.684 1.503 20,9 3.493 156,5 4,48

!15.051 8.366' 3.351 7.789 3.082 4.707 60,4 3 •.037 46,S 1,53
15.404 8.559 5.662 11.123 2.893 8.230 '13,9 946' 7,1 0,75
15.249 9.282 4.050 12.306 1.869 .10.437 84,8 205 17,8 8,68
14.975 9.455 2.942 14.223 2.534 11;.0689 82,1 66 3,6 5,45

9.851 z 9.508 4.669 16.801 4.44'5 Ú.356 73,S 86 2,6. 3,02
'7.215 8.881 4.361 12.475 6.646 5.829 46,7 19.742 123,4 0,62
11.030 8.249 2.825 '.6.448 6.243 205 3,0 15.419 158,7 1,02

9.950 7.833 2.878 6.521 ~610 2.911 44,6 3.264
10.269 7.880 3.897 5.760 2.730 3.030 52,6 '3.505
10.270 7.903 3.385 4.252 .3.949 303 ,7,r 37.379
13.890 7~8811 5.311 3.234 2~977 257 7,9 30.059
13.:?00 7.363 6.123 3.929 3.731 198 5,~0 46.903,
11.525 i 5.861 3.926 3.743 3.525 218 5,8 41.295

8.500 7.076 3.3Il 5.481 4.511 970 17,6 54.698
10.650 6 e208 ' 4.764 3.594 3.471 123 3,4 97.764
14.;525 6.967 5.484 3.252 2.920 332 10,2 B6.082
10.885 6.249 6.180 5.326 .4.057 1,269 2~,8 120.395
14.600 6.512 9.229 3.7B2 3.145 637 16;8 175.942
11.122' 5.52B 5.926 2.641
15.733 5.401 7.015 2.309

5.626
I

va

;.vDries:
ie rd J. Toc:eles - hTba Commodity futuras Trt.ding Guide"
'!ltl-Hill,1969, p.282
oodity Vear 800k - 1977 o 1980
nO,tii ty Rasaerch Bureftu, 1980, p.133
3i9n Agriculture Circular - World Cotton Situetian
• Dopertment af Agricultura, februery 1982, p.3
t er C. Lnbys - "Spocu1otian, Hadging e nd Cammodi ty Price forecllsts"~h lexi ngton 8aaks, 1970, p.la

/
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nº 2, tipo "mi dli ng" e fibre 1 1/16". Os pon-
tos de entrege erem as portos de New Orleans,
Houston e Galveston e também laceis no inte-
rior como Memphis e Greenvile. Os comercian-
tes e os especula dores mostrarem grande inte-
resse no novo contrata. O volume negociado e
os controtos em àberto crescerem rapidamente.

A adoça0 do contrato de fibre 1 1/16" foi
em atendimento es altereções de trabalha da i ndústrie tex-
til. Com e fibra mais longe (o contrato anterior era de 1")
8 fieç;o pode funcionar com maior velocidade e com um núme
ro bem menor de pare das por quebre de fio.

,Para o especuledor e importante, que se
houver a possibilidade de elguémlhe entregar um contrato,
geralmente o seu contragosto, que sejo pelo menos de uma
qualidade de grande acei taçao.Jde fácil revende.

Vindo a confirmar essa assertiva vemos que
e Bolsa Norte-ameri cana converteu o anti go contreto de I"
em um novo contrato de 15/16" (novocontroto nº 1) para
abranger as fibros curtos não cobertas pelo contrato nº 2.
Contudo, por causa da falte de interesse, não houve volume
suficiente de negócios e o contrato nº I foi abandonado.
Esse feto mostra o caráter financeiro do mercado a termo,
onde. as entregas não devem ser incentivadas. Seo mercado
a termo fosse uma opção pare IIdescarregar" merc~dorias co~,
caraqterístices que dificultam su~ venda no mercado físico,'
provavelmente nao haveria compreàores.

A esses dois fenSmeno~ podem ser atribuí- ,.
dos' os méritos: do revigoramento do mercado e termo nbs E.
U.A. Também, nessa época foi reformulado o sistema de pre
ços mínimos, com a introdução do "terget-price" e o siste-
ma do plantio planejado. ["laisa.dí.a nte vamos abordar esses
aspectos, pois, forem eles que permitirem ao governo redu-
zir-suas compras e estaques.
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ob) DESENVOLVIMENTO DA COTONICULTURA NO BRASIL

O algodÕo foi introduzido no Brasil pelos
portugueses, com sementes trazidas do Oriente, no séc.xV!.
Esses sementesfo~8m inicialmente cultivadas na Bahia e
Pernambuco, sendo introdu~idas em S;o Paulo ~elos jesuítas
(24).

Embora tenho se adaptado bem ao solo e cli
me brasileiro, nio teve sue cultur8 incentivada em raz;o, .do predomíní n da monoculture açucareira. Com 8 pequena
produç;o domésti~a era feito um tecido grosseiro destinado
aos escravos.

Na segunda metade do século XVII! surgiram
na Inglaterra tr~s importantes inventos, que fizeram e Re-
volução Industrial e impulsionaram drasticamente e ind~s-
tria textil. Em 1769, Arkiuright constrói o fuso e l-Jattin-
venta c máquina a vapor. Em 1787, Cartwright apresenta o
tear mecânico. As duas m'oisimportantes matérias-primes e-
ram a li e o algod;o. Para obter e 1; os ingleses cci~tavam
com seu clima,adequado à criação de ovelhes, sua limitação

, . • , _ f/III#era falte de espaço cult~vavel pare o algodao.

Um outro invento completou o círculo em
1794. O americano E1i l~hitney patenteou o desceroçador de
serras, p~'ra separar es fibras do algodão. Esses inventos~
o desc8roçe~Dr junto com o fi1at6rio e o te8r~ criere~ uJa ,
g1'8nde o ferte e procu r8 ~a fibra de olg odão (25• ) Ir'

,Apesar do contexto de valorização do a1g0- I
dão no mercad~ internacional, o-Brasil n;o,pode concorrJr ~

- d 1t· . (.com os norte-ameri canos em rezao o cu ~vo ame ru ceno cpm) r.o{,":~

o • .: ~'ro IIJ (~!~~__________ ' ,'\ \'v'/

(24) fvlarcha1,Lucien - "Lvor b La nc" ~,í

Editions Brepo Ls, Bruxelas, 1959, p, 160/167 .li!1
(25) Gelbraith,- John Kenneth - liAEra da !ncar-teze" ~\~!

Editore Universi~sde de Brasilia, 1979, p.293 . I
~

(
\

\

\ ,
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técni ces me í, s avançades e e proximi dade com li! ingleter'ra,
que era o grande centro consumidor.

No entanto, a partir de meados do séc. XIX
ocorreram mudança s que contri bui ra'inpara 8 expenseo de pro
duçeo de algodão no nordeste brasileiro, são elas:

e) A independência de Portugal possibilitou um
acesso direto ~s f~bricas de tecido ingleses.

b) O,Bumento de populeção provocou uma maior pr,g,
cure de tecidos rústicos.

c) A guerra civil dos Estados Unidos, de 1861 e
1865, p8relizo~ praticamente toda a ~roduçio
norte-amari cena ,

o Brasil foi um dos países que participa-
, . - ,rem do fornecimento adicional de algodao 11 Europa, e o al-

godão foi plantado de Norte e Sul, especialmente no Mera
nh;o onde foi mobilizado um grande número de es~r8~os.

Ap6s e guerra civil, os americenos retomem
seus me r-cado s, e e produçeo" desestimulada, cai e ~veis
de atendimento ao mercado doméstico. No fim do século XIX

, .
ocafá passa a ser o principal'produto deexportaçio bresi,
leiro, ócupendo 8 meior parte de m;o de obre disponível,
relegando o algodio a segundo ,plano,.

J
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c) DESENVOLVIMENTO DA COTONICULTURA EM SÃO PAULO

Foi em Sorocabe, em 1851, que se instelo~
a primeira fébrice de tecidos· do Estado. Dessa época até
1918 a produçeo se expandiu em funçeo do consumo no setor,
com exceção da época da guerra civil, quando mobilizou-se
a lavoura pare abestecer e ind~stria inglesa.

Após e grande geada de 1918, houve uma
grande expansão de cotonicultura, ocupando terras do café
e tirando proveito de demanda européia que precisava re-
construir tudo, depois de quatro 8nos de guerra.

Nesse época o elgodão ainda ere cultivado
de forme primitiva, em pequena escala, sem e utilização
de sementes selecionadas e muito pouca adubação.

Com e crise de 1929, os cafeicultores vi-
ram-se obrigados a buscarem ume meior diversificação nos
seus produtos. Logo depois, o Instituto Agron5mico de Cam-
pinas selecionou es primeiras sementes edaptadas às condi-
ções do Estedo, com altos indices de rendimento. ·0 índice
de produtividede era teo bom para a época, 130 arrobes por
alqueire, que surpreendeu os norte-americenos, que estavam
consegui ndo 114 arroba s por e 1quei re (:26) •

A resposta do agri cul tor fol condi zarrt e ,
Em 1931, o Estado produzia 10.500 toneledesde algodão em
pluma. Em 1940, e produçeo alcançou 305.377 toneladas.

Em 1944 se obteve o recorde da produçeo de
algodão: 463.193 toneladas (conforme tabela). Porém no e~o
seguintes tendência cre~cente bruscamente se inverte, che
gendo a 232.674 em 1945 e 173.349 em 1946.

.- ~,
'.J

fraga, Constantino - IIGrnndeze, Retraimento e Conso1l.-:-
da.çe o da Cotonicu1ture Pauli ste",
in Agricultura em são Paulo, 1966, p.1-15.
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Podemos citar algumas causas internas e ex
ternas pera esse feto:

e} A punjante sociedade de consumo de pós-guerra
valorizou o café, o que causou absorçeo de
mão de obre e terras dispon{veis.

b} Apesar do trabalho efetuado pelo Instituto
Agronômico de Cempinas, desde 1930, pare me-
lhoria de semente, jé escesseavem as terras
virgens, es custas das quais se dera a expan-
são do algodão, e os adubos apesar de conheci
dos eram muito pouco utilizados.

c) finda a guerra o governo norte-americano op-
tou por colocar no mercado seus estoques es-
tratégiCOS.

d} Também com o fim da guerra, e agricultura nos
E.U.A. foi totalmente mecanizada. A colhedei-
ra de algodão representou uma drástica redu-
ção na mão de obra. No Mississipi, o meior
dos antigos Estados algodoeiros, se .emprega-
vam 279.176 pessoas em 1940. Em 1970, havie
apenas 20.452(2~. Hoje 99% da sefre americana
,é colhida por máquinas. Na Rússia, segundo p~
dutor, se colhe 85% mecanicamente, enquanto
no Brasil a mec8nizoç~0 de colheita não supe-
re os 3%(28).• ! sso ajudou a reduzi r e competi-
tividede dos preços brasileiros.

Em 1975 se estimava e existência de 300
colhedeiras importadas, no Brasil, das quais 250 em são
Paulo. Apesar desse pequena quantidade não se pode dizer-que 8 colhedeira não deu certo. Grande perte da área onde
o algodão é cult~vado é de níveis irregulares, tornando o

(Z7) Gelbrei th, John Kenneth
cb , cit. p , 296

~~ Cotton Internecional, 1981, p.269

~~t, l.' ~.••' • ( ~f. "~.~. _ ~.. ,11. I
'~\' '. " I.''. .... \\ ...
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uso da colhedeira difícil. Os produtores deveriem corrigir
o nivelemento e proceder a remoção dos tocos e pedres. Te~
bém serie necessério um adequado espaçamento no plantio e

#locerta enfase no uso de herbicidas e desfolhantes.

Outro problema é que as usinas de benefi-
ciamento de elgod~o nio est;o equipadas com o adequado si~
teme de limpeza, necessério quando o algod~o é colhido e
m~quina, salvo pouces exceç~es.

Se estime que no Bresil ume colhedeira me-
cânice possa colher 12.000 a 15.000 Kg de elgodeo em caro-
ço por dia comparados com somente 60 e 75 Kg colhidos ma-
nualmente. Ume colhedeira pode efetuar o trabalho de 200
homens.

Tem-se a impressão que o Brasil deve meca-
nizar-se rapidamente pera e continuidade da cultura do aI
godioj pois além de substancial diferença de custos, e
melhor infra-estrutura de aer-ví.çcs ofereci de pela s ci dades
incentiva os lavradores a abandonarem o meio rural.

Apesar dessas adversidades, e lavoura a192
doeira resistiu. Com o emprego de modernas técnicas de cu!
tivo e o uso intensivo de adubos, elevou-se. e produç;o
paulista, de 187.975 toneladas em 1959· para 313.612 em
1969. Concomitantemente, nesse período 8 ~rodutividade por
alqueire passou de 173 pare 290 errobas(29 • .

Em 1969 foram ating~dos três recordes; a
~roduçio bresileiraelcençou 721.000 Toneladas, a paulista
313.612 Toneladas e a exporteçio 439.380 Toneladas. O Bra-
sil trensformciu-se no terceiro exportador mundial,.' .

pouco
abaixo dos E.U.~~ e da R~ssie.

Coincidindo com uma tempor~rie
preços internacionais do algodão (1969-1970) a

quede dos
polí tico

econômica brasileira se de eLoc ourpar avu. crescimento priori

(2~ B6lsa de Mercadorias de sio Paulo

, \



52

t~rio da ind~striB textil. O g~lpe de morte com releçio ~s
axportaç;es veio em 1973, quando, recuperando de uma "queda
em 1972 os preços reagirem rapidamen~e. Sob a alegaç80 de
não prejudicer e ind~stria nacional as exportações foram
sumariamente proibidas, inclusive pere mercadorias que j~
estavam vendidas e armazenadas no porto, aguardando embar-
que.

A resposta da lavoura n;o demorou. Ap6s
uma s'rie de quedes na produçio atingiu-se em 1976 outros
recordes: e produçeo naci onal cai para 400.219 to~elede s,
a mais beixa desde 1959, e cai mais ainda e cotoniculture
pauli sta com 118.009 toneladas, a produçeo mai s baí xa des-
de 1935.

Nes exportações e quede foi meis dr~stica.
De terceiro exportador, em 1969, com 439.380 toneladas,
passemos em 1976 eo 33Q lugar com uma exporteçio d~ 5.579
toneladas e atingimos 1979 com 8.700 toneladas.

Durante esse período, os E.U.A. -nao
,so

conservarem o primeiro lugar, como passaram de umeexport.!,
Ç80 de 626.500 toneladas em 1969 pare 1.041.600 toneladas
em 1976 chegando em 1979 a 2.009.300 toneladas (conforme
quadro nº I, que mostra o equivalente em fardos)

Aqui não "temos condições em evalier e vali
dade em termos de custo e benefício sociais, de política
de apoio à ind~strie textil nacional às custas de e.xporte-
Ç80 do algodão. Este Bssunto que nio influencie diretamen-.
te as operações e termo, merece um estudo ~ parte.

~,
'" ,.

.~-
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d) O MERCADO A TERMO DE ALGOD~O NO BRASIL

O mercado 8 termo no Brasil iniciou-se em
1918, na Bolsa de Mercadorias de sio Paulo. Al~m do elgo-
dão eram negociedos contratos futuros de caf~, ,eçucer,
arroz, feijão, mamona e milho, sendo que de
foram ne~ociados a termo 5.143.066 toneladas
dorias ()J) •

1918 e 1977
dessas merca-

No entanto somente o algodão conseguiu
moti ver o i nteresse do mercado e obteve um si gni ficante
volume de negócios em relação à produção do Estado de Seo
Paulo (ver quadro nQUI). Esse volume, salvo poucas exce--çoes, manteve o mercado bem ativo de 1920 a 1956, quando

, -se iniciou um grande per10do de estagnaçao. A partir de
1971 tentou-se. reavivá-lo, mas sem nenhum sucesso (quadro
nºIII ). Tentati vas mai s esforçadas foram reali zadas em 1979
e 1980 mas o reduz{ssimo volume de negócios em 1981 mostra
que nio lograrem êxito.

Na mesma Bolsa iniciou-se o contrato de ca
f& em 1978. Dado o fato de que já eram significativos os
negócios de cafi para entrega futura na praça de Santos,
existiu um clima "altamente prop{cio eo r~pido desenvolvi -
~ento desse mercado (ver quadro nº IV). Na mesma 'poca
iniciou-se temb'm o ~ontrato de soja, e em 1980 ere aberta
a negocieçio ~o boi gordo.

Em atendimento à resposta favorável do mer
cada, principalmente ao caf' e o boi gordo, a Bolsa de
Mercadorias inicia em 1981 o contrato de ouro com movimen-
to inicial promi ssor ,

"Cri~ feferência ao algodio, o mercado ainda J

(30)Esméria" do Jlmarel f'lesquite - "Introduçeo ao f"iercado a
Termo de f'1ercadories"
Bolsa de Mercadorias de são Paula, 1981, p.6
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o ALGODÃO NO BRASIL
(em tone1edes)

ANO PRODUÇÃO PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO NEGOC!ADO
BRASIL SÃO PAULO A TERt-10

1928 110.000 9.987 10.010 13.890
1929 96.643 4.435 48.728 3.960
1930 95.486 3.934 30.416 383
1931 112.789 10.500 20.779 1.163
1932 76.416 21.271 515 743
1933 151.253 34.748 11.693 8.065.
1934 284.604 102.296 126.548 4.850
1935 297.306 98.207 138.630 15.795
1936 351.543 176.810 200.313 35.498
1937 405.024 202.618 236.181 45.420
1938 436.628 248.296 268.719 37.088
1939 428.523 273.264 323.539 52.695
1940 468.695 305.377 224.26·5 153.615
1941 503.003 380.767 288.274 324.780
1942 376.954 282.665 153.954 341.513
1943 496.247 375.098 77.962 296.993
1944 592.381 463.193 107.640 485.655
1945 378.495 232.674 164.456 417.450
1946 377.767 173.349 352.752. 584.880
1947 346.715 175.255 285.473 120.113
1948 319.584 149.138 258.703 26.993
1949 395.969 221.661 139.760 25.110
1950 393.000 165.149 128.845 46.710

-1951 348.791 230.571 143.412 '227.910
1952 !?15.426 350.790 28.130 66.660 tt

1953 374.913 235.504 139.515 5.253

Fonte: Bolsa de r·"erca dori a s de são Paulo
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Quadro r r r

o ALGODÃO NO BRASIL
(em toneladas)

..• .PRODUÇÃOANO PRODUÇAO EXPORTAÇÃO NEGOCIADO
BRAS! L SÃO PAULO A TERr"lO

1954 395.229 220.201 309.486 30.180
1955 428.474 231.837 175.706 70.310
1956 399.591 199.156 142.931 10.110
1957 397.131 136.227 66.180 1.720
1958 394.000 143.830 40.197 130
1959 387.000 187.975 77.594 la
1960 451.642 197.467 95.395
1961 453.000 197.967 205.676 30
1962 546.700 276.705 215.915
1963 476.742 226.011 221.804
1964 504.000 227.210 217.028
1965 450.000 199.097 195.690
1966 540.000 270.722 235.867
1967 445.000 167.331 189.441
1968 617.000 247.865 247.551 540

1969 721.000 313.612 439.380 203

1970 580.000 304.173 342.832 8

1971 595.000 265.494 . 226.806 1.538

1972 680.000 270.234 284.197 2.640
1973 651.000 247.471 282.867 2.865

1974 535.445 2Ó7.483 83.160 1.425
l

1975 532.224 189.841 107.202· ).05

1976 400.219 118.009 5.579 ·'6.p8
"

1977 590.000 212.839 34.737. 2.850 c

1978 489.000 157.059 44.515 2.528
1979 544.000 196.170 308 36.5.25. ", I

1980 572.000 ,202.810 8.651 71.'(45
\

* 1981 594.000 217.486 28.000 6.~48

* Estimativa

Fonte: Bolsa de r1ercadori a 5 de são Paulo



Quadro IV

MERCADORIAS NEGOCIADAS A TERMO NA BMSP DE
1978 o 1981 (em toneladas)

1978 1979 1980 1981

A19odDo 2 528 36 525 71 745 6 547
Café 43 716 79 986 621 432 447 702
Soja em •.. 30 720 43 440 308 730 450greo 720
Óleo de soja - - - 2 124
Farelo de soja - - - 6 475
Milho - 360 3 780 9 300
Boi gordo - - 23 290 230 630
Ouro - - - 4,227

Fonte: 8MSP

VI
(J\

\.
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nio respondeu aos est{mulos de 80lsa, e as raz~es de sua
não movimentação não se transformaram em consenso entre os
envolvidos na sua comercialização. Os últimos esforços de
80lsa pera vencer essa inércia foram alterações nos contra
tos e normas operacionais, tais como:

e) Estabelecimento de novos pontos de entrega,
como Londrina e Maringá-PR.

b) Ampliação das tolerâncies de qualidade e de
origem. Atualmente pode-se entregar até 30%,
do tipo 6/7 compensando-se o deságio e nao é
mais necessário que todo o lote de entrega
tenha sido beneficiado em uma só usina.

c) Aumento do número de corretores aptos a ope-
rer no termo. Atualmente os antigos correto-
res de cefé e soja também podem operar com a1
godão.

Atualmente o contrato e termo de algodão
na 801sa de Mercadorias de são Paulo compreende 500 arro-
bas liqUidas (ou 7.500·Kg) e deve ser composto de algodão
em pluma, em fardos, beneficiados nos Estados de Goiás, Ma
to Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e são Paulo, arbi-
trados (quanto e qualidade) pele 801sa. O tipo base será o
tipo 6 e a fibra 30/32 mm. Quanto ao tipo pode-se entregar
do 6 para melhor, recebendo-se os ágiO~, ou 8t~ 30% do
tipo 6/7, considerando-se" o deságio. são cotados para os
meses de março, meio, julho, outubro e dezembro posto são
Paulo, podendo ser entregue em Londri na e"Neri ngá com des8
gio de frete.

~ u~ contrato bem equilibrado, pois sue
,qualidade e conseguida com facilidade pelas usinas de bene

ficiamento. Quanto ao uso industrial.~~ situe numa das
feixas de meior consumo pele indústria textil, e em razão
disso, não representará para nenhum especulador que even-

I
tualmente venha recebê-lo nenhuma dificuldade na revenda.
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Apesar desses medides nao foi alcançado o
objetivo des~jedo, que ~ o aumento do volume de neg6cios
no mercado a termo.
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VI - AS ESTRAT~GIAS AMERICANA E BRASILEIRA

a) O PROGRAMA NORTE-AMERICANO

-Em rezao dos resultados positivos que
vem obtendo com e programação da sua produçeo agrícola

se
,
e

importante conhecer os mecanismos de incentivo
,
a agricu!

ture usados nos E.U.A. Compõe-se esse incentivo basicamen-
te de duas políticas, além do seguro rural. Uma é o finan-
ciemento de produção, que tem certa semelhança com os
empréstimos do Governo FedereI (EGF) usedos no Bresil. A
segunda é o reembolso do de fici t, mai s cnnhací, de pelo nome
de seu preço de referência, "target-price". Pere se benefi
cier de ambos os programas é necess~rio que o agricultor
assine previamente um compromisso de plantio, o quel deve
estar em acordo com os objetivos do país no tocante ao
produto e ~ quantidade.

e) Empréstimos Governamentais
Os empréstimos pera financiar a produção tem
um prazo de 10 meses, e conter do primeiro
die do mês no quel é tomado. Os produtores
podem requerer durante o último mês do empré~
timo um período adicioneI de 8 meses. No en-

..., - ,tento, essa prorrogaçao nao sere aprovada se
o preço médio do algodeo no mercado exceder e
130% do preço médio dos últimos 36 meses (31) •

Ao fineI do empréstimo o produtor poderá
optar por
o algodão
Para 1982
ui 0,5708

liquid6-lo ou não. Caso nao pegue,
segu(r~ po're os estoques do gov'erno.
os empréstimos serio c razeo de
por libra e isso serve de piso para, ,

o mercado.

(3D Provisions of the Agricultura and Food Act of 1981
U.S. Dept. of Agriculture, January, 1982, p.8
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o ) Reembolso do Deficit (terget-price)
o "terget-price" se situa próximo aos
do custo da produçio. Pare e sefra de
ele foi fixado em ui 0.75 por libre (32).

, .ru var s
1982
Se o

preço m~dio do mercado e ser recebido pelos
produtores durante o eno~ for igualou supe-
rior eos 75 centavos por libra~ nenhum paga-
mento adicional será feito. Mas se esse preço
médio for abaixo do "terget-price", os produ-
tores que plenejeram sue produção com o gove,!
no, irão receber em pagamento e diferença
entre o "target-price" e o preço médio do
mercado, no início do ano seguinte.
Na programação de plantio o produtor se subme
te ~ algumas restriç~es. Em 1982, por exemplo,
ele tem que reduzir e sue 'ree de plantio de
algodão em 15%(32) em relação e 1981. Esse
redução tem como objetivo, noceso, a redução
do "ca rry -over", poi s houve uma sa fre recorde
em 1981, com 15.733.000 fardos e o "cerry-
over" estimado pare 1982 é de 5.626.000 far-
.dos (ver quadro nQ! , coluna D), sendo que o
"carry-over" médio dos ~1timos tr~s 8nO$ foi
de 2.910.000 fardos.

c) A s vantagens do terget-pri ce
~ 11 target-pri ce" não exerce i nfluênci a no mer
cado, aliés, essa é e sue grande virtude, ele
deixa o mercado funcionar. O mercado e termo
nos E.U.A. co~0iue.muito bem com ~sse sistema.
Pode ~correr que .determinado produto .tenha
uma oferta excessiva, ou que sue utilidade s!!~•.
jainferior aos custos de produçio. O ma~c~d9
reage prontamente e os baixos níveis depreç~

0~ Agriculturel Outlooku.s. Dept. of Agriculture, Jen/Feb 1982, p.2

I'
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. -comun1carao que alguma coisa precise ser cor-

rigida. Se os preços do mercado forem estance
dos aos níveis de custo de produçeo, a comu-
nicação nao poderá ser feita. Possivelmente
conti nuereo a ser produzidos de forme i_nefi-
ciente ou em quantidade inadequada. E e neces
sária-reeloceção de recursos neo será feita.
Pode ocorrer que o governo tenha que desembol
ser consideráveis velores pare cobrir es dife
rençes, mas ele poder~ reagir prontemente,
estabelecendo pera 8 próxima sefre prioridade
pare outros produtos ou pare outros níveis de
produção. O agri cultor que optar por um pro-
grama diverso daquele que o governo considere
adequado, egiré por sue conte e risco, nao
tendo acesso aos empréstimos e às diferenças
do 11 terget-pri ce" •
O estabelecimento de um preço mínimo (pelo
quel o governo compre) aos níveis de custo de
produção é danoso pera o mercado. O egricul-
tor quando deci de seu pleoti o o faz com bese
nesses velores, como se o governo
comprador e usuário do produto. Se
são for tomada em funç;~ dbspreços

- ,do mercado, ele tere uma base meis

fosse o
essa. deci-

futuros
sólida,

poi s B 11 pri ncipa L função do merca dei futuro é
"

transformar as crenças dos operadores em in-
formações úteis pare é formaçeo dos preços e

permitir assim, que ~les se prateiem
"OS ri scos que neo desejem correru 33).

contra
Por -,

isso também é importante~ que o governo" use
com o maior comedimento sue autoridade sobr~
8 produção agrícola, deixando sempre que pos~, ,

(33) Antonio Delfim Neto, in "Commoditi~s. O Preço do Futu-
ro" de Noênio D. Spinola
~8MEC, 1972, p.8
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,s~vel, que o mercado - via preços, encomende
"a agricultura aquilo que necessita.
O sistema do "target-pri ce" tem a vantagem de
incentivar o·produtor a lutar pelo melhor pr~
ço de mercado para o seu produto. Como ele é
pago com basa no preço média, aqueles agricul
tores que conseguem vender acima de média se-
rDo premiados. Também para o cálculo da quan-
tidade de cade produtor, é usada a média da
produtiVidade de regieo pele sua área de plan
tio, o qua premiará os que conseguem melhores
rendimentos por erea plantada.
Temos assim um sistema, que, .visando a prote-
ção do agricultor, permite uma flutuação nos
preços, condição pare o funcionamento do mer-
cado B termo. Se não houver risco dos preços
se alterarem para cima e pare baixo, não hav~
ré mercado. Os especuledores não terão incen-
ti vo em se arri scerem. Os 11 hedgers" n80 terão
oportunidade de se garantirem e todos os bene
fícios de eficiência econômica, resultantes
de um mercado a tarmp ativo, não advirão pare
a saci eda de.
Outro consequência'positiva desse sistema ;

e

que o governo raramente iré comprar ume merc~
daria. Uma vez essegurade e. rentabilidade mí-
nima ao pr.odutor pelo "térget-pri ce", o gove.!:
no está livre para fixar o preço mínimo (pelo
qual tem que comprar) em níveis relativamente
baixos, o que reduz bastante as probabilide-

. ;des dessa eventual compra ocorrer. Isso e bom
para o mercado, pois 8 compre governamental
represente uma çoncorrêncie desleal uma vez

".,!. ,que nao precisa ser lucrativa, como e o caso
des empresas·que atuem no mercado. Quando 8S
mercadorias vão 80S estoques governamentais,
elas perdem e oportunidade de, tal como o sen
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gue no corpo humano, oxigenar toda a estrutu-
ra comercial e i ndustriel do pe!s. Ai nda : e
preços abeixo do custo de produçio, o comér-
cio e a industrielizaçio das mercedories gere-reo empregos, impostos e desenvolvimento que
superaria um eventual disp~ndio do governo n8
complementação do 11 terget-pri ce".

-.r
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b) O PROGRAMA BRASILEIRO

O programe do governo brasileiro de epoio
e produçeo agrícole é executedo pela Comissão de Financia-
mento da Produção (CfP), orgeo vinculado ao Ministério de
Agricultura. e CFP cebe estabelecer os preços mínimos, emi
tir normes para ó financiamento e comprar mercadorias na
eventuali dede do mercado n80 oferecer este valor eo produ-
tor.

e) O financiemento

O financiamento & feito sob um programa deno-
minado Empréstimos do Governo FedereI (EGf).
Esse empréstimo é execute do etravés das Agên-
cias do Banco do Brasil. Os bancos particula-
res tem atuado suplementermente nesse progra-
ma, pois e Legisleçio determine que 25% dos
dep6sitos ~ viste ~ejQm aplicedos em progra-
mes agro-pecuários, dos quais até 70% podem
ser destinados ao EGF, e os 30% restantes e
programas de investimento e custeio de sefras.
dbjetivendo facilitar a comercialização, no
caso do algodão, o EGF é estendido aos usinei
r~s, que comprem e beneficiam o algod;o do
produtor, e es industries texteis qu~ o esto-
cam nas_safras, pare o consumo que se proces-
se ao longo do ano.
Nesse empréstimo as taxes de juros s;o bem
inferiores es.preticedss no mercado e atual-
mente montam a 45% ao ano, contre me í s de 100%(
cobrados pelos bencos em operaç~es normais~ A•... .
garantia é e própria mercadorie e embora neo·"
haja transferência física do algodio pare :0
orgão financiador este recebe.os certificados
de classificeç;o dos fardost permanecendo o
mutuário como fiel depositério·do algodão. No
vencimento, que se processe de forma escalone
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da, o devedor poderéliquidar em dinheiro, ou
com duplicatas de terceiros, seus clientes.
Ceso não seja pago, o elgodeo irá pare e CFP,
e e dívide é liquidada.

b ) A compre

A compre de mercadorias é execute de também pe
la CFP, dentro do programe de Aquisições do
Governo Federel (AGF). r este programe que dé

, l't" d 'suporte efetivo e po 1 1ce e preços m1nimos.
Pela legislação vigente o governo tem e obri-
gação de comprar todos os produtos que estão
sob o emparo dos preços mínimos.
Até 1981 os preços mínimos eram divulgados um
pouco antes do plenti~ e os diferentes níveis
de preço entre os produtos eram considerados
pelo agricultor na escolha do que deveria
plantar. Porém em razão da grande texa de
inflaçio esses preços tinham que conter e ex-
pectativa da inflação, e 80 mesmo tempo reali
mentavam esse inflação por jé a estarem pre-
vendo, solapando os esforços governamentais
no sentido de reduzi-la. A alternativa encon-
trada foi um preço bese reejustável até o
início da colheita pelo índice de inflação do
período.
A ~xecução do programa é feite pelós egentes
da CFP, ou através do Banco ~o Brasil.
Posteriormente quando e CFP julga que o merc~
do estê em condições de absorver, ele revende
esse algodão, preferencialmente em leilõ-es
p~blicos nas bolsas de mercadorias.

Atualmente 8 estratégia go~ernemental
,
e

conceder um mínimo de limites em EGF, para evitar que o
produtor utilize demasiadamente as vendes em AGF. Entende
o governo que os limites de financiamento em EGF são "um
instrumento capaz de impedir a queda de preços a nível de
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produtor, 80 mesmo tempo que avi tem 8 elte e ní vel de con-
r

sumidor. O feto de não hever crédito ilimitedo e f,l!rto
impede que o produtor faça EGF em excesso, apenes pera te!!,
ter reter e sefra à espere de bons preços, o que fatalmen-
te elteraria o marcado, pressionando coteç~es pare cima".
(34) •

No entanto, quando os preços mínimos este-
belecem ve lares acima das cotações i nternecionai s, as cot!,
ç~es de algodão na prática se congelem. Não ceem por ceuse
dos preços mínimos, não sobem porque estão acima do valor
de mercado.

l difícil imaginar q~e um mercado a termo
posse funcionar sem uma probabilidade de elteraç~es nos
preços. E com isso a eficiência de preços é a mais eficaz
alocaçeo de recursos perdem 8 oportunidade de serem conse-
guidas.

(34) Deniz ferreira Ribeiro - Coordenador de Assurito~ Ec6ho-
micos do Minist~rio de Agricultura
in Gazetr Mercantil, 24-'-82, p.9
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VIr - CO'NCLUSAO

Ao abordar a que~t~o b~sice levantada nes-
te trabalho, vejamos as principais causas que tem ocasion.!.
do o declínio de um mercado a termo, analisando as possibi
lidades de sue ocorrência no mercado do algodão no Brasil.

Hieronymus(35) lista obstáculos
causar a queda de um mercado a termo, e seber:

1) Um mercado pode acabar por proibição legal.
Foi o caso do mercado a t~rmo nos E.U.A. da

qua podem

cebola que quase atingiu tamb~m e batata. As
razões dessas proibições sao decorrentes de
tentativas de manipulação aproveitando e alta
perecibilidede des~es produtos.
Obviemente, o problema do algod;o não se
encontra aqui, pois ele ~ negociedo a termo
desde 1918 rio Brasil, nunca tendo havido qual
quer restrição legal.

2) Os mercados falhem porque perdem sua base
econômi ca, O mercedose' origina das necessi de

, .
des de se proteger contra os riscos e sua'
dimensão ~'determiriada pela intensidade do
uso do "hedge". Quando e necessi da de de uso
pelos "fre dqe r-s " diminui, o mercado decline e
desaparece.
Penso que nessa hip6tese encontraremos resso-
n;ncias. Quando o governo estabelece um preço,

'mínimo acima das cotações internacionais, e1n
"." \... \estará de certa forina congelando o preço. Nao"c~)

cai porque o governo compra e não sobe porqua
já está acima dó velor de mercado. Ora, se
não há variações de ,preço~ não haverá risco

,r" "Q'
,(3!?) Thomas A. Hieronymus, "Economics of Futures Trading"

Commodity Research Bureau, Inc. 1~77, p.348 f\
\

}- .
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para justi ficer o "hedge", que' é em
i nst.ência uma espéci e de seguro con-tre
ções de preços.

última

3) Os mercados podem falhar por cause
za nos termos do contrato, dando v8ntegen~
aos compradores ou aos vendedores. Se'os ter-
mos do contrato não estiverem equi libredos
eles possibilitareo ao comprador ou ao vende-
dor pr.ssionar a outre parte na obtenç;o de
. , , ,cont1nuos lucros as expensas do outro. Isso
desencorajará os perdedores que por sua vez
recusarão a continuar operando.
Este não parece ser o C8S0 do mercado e termo
de algodão. As reclamações mais comuns esta-
vam relacionadas com certa inflexibilidade
dos termos de entrega, mais especificamente,
não,era permitido 8 entrega de tipos abaixo
do 6e a procedência do lote devia ser de uma
só usina. A Bolsa atendeu a essas reclamações,
mas não se vari ficou nenhuma elevação no vaI..!:!.
me de negócios.

4) Os mercados podem felher quando seo boicota-
dos por interesses comercieis.
O desenvolvimento de um mercado a termo ativo
~eRresenta um aumento na çomp~tiçio. E,é nor-
mel que surja entre produtores e comerc~antes
alguma reação a esse meior competitividede.
Posteriormente, com o aumento dos negócios,
serão esses operadores que darão suporte ao
mercado. l necessário porém, um equilíbrio de
interesses, pera que ~odos se submetam ao ris
co e à eficiência de preços de mercado.
O mercado a, termo de óleo de caroço de elg~
dão nos E.U.A. era muito etivo até 1963~ mas

,.., . . ;.." ·Ji\,.,desde entao praticamente acebou. As razoes,
, \ .

desse desiriteresse ~ão são muito clares ma~\~
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suspeitou-se de um boicote entre os produto-
res e usuérios do óleo.· Eles· cBsriem os me.io..,
res riscos de preços por operações no termo
do óleo de soja, e manipulavam as di ferenços
entre o óleo de elgodio e o de soja pare sua
próprie vantagem. Quem sa opunha, com uma
posiçio oposta ~ deles no termo, ere prejudi-
cado, no ceso os especuladores, pois os produ
tores e vendedores estevam em perfeita sinto-
nia. Dedo o grande número de usines de benefi
ciemento de algodão, de comerciantes, e de
indústrias texteis n~o perece prov~vel e ocor
rêncie de semelhante acordo no mercado e ter-
mo de algod;o no Brasil. Um acordo do ginero
~ mais possível de acontecer em mercedo domi-
nado por poucas e grandes empresas, ou seja,
mercados oligopolisticos.

5) Os mercados podem falhar em atreir os especu-
ladores.
As posi ções da compra e vende estebeleci das
pelos "hedgers" não surgem de forma simultâ-
nea. Os especuladores tem a oportunidedede
equí librar es posi ções dos ••hedgers" propor-
cionando liquidez. Predominantemente, os
"hedgers" estão com posições vendidas. Se nao
for atraído um inter~sse especulativo sufi-

.ciente em posições de compre, os pt~ços futu-
. -ros ireo cair excessivamente, os

perderão dinheiro e abandonarão o
" he dqe r s"

mercado' a
termo.
Em sãp Paulo, na:mesma Bolsa onde se cota o
algodão, se tra~saciona hoje ativamente o ce-
fé', o ouro e o boi gordo, demonstre ndn ". .ume
presença ative de especuledores. O próptio po
der públi co, em reconhecimento ao' papel' posi2:;'
tivo do especulador em bolsas de merc~dorias~-
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decretou em março de 1982 uma isenção de três
anos para o imposto de rende Buf-el'~de.nes op~-raçoes nestas b01ses. Desse forma, pressupon-
do que o especu1ador seja indiferente entre
apli cer num contrato e termo de café, boi, ou '.
ro.ou algod;o, e que suas motivaç~es sao em
funç~es das expectativas de ganho, ponderadas ,
pelaliquidez (risco), pode-se supor que o y~

especulador não aplica no momento em algodão" ~
em razão de. falta de Lí quídez ; demonstrada pe,
los poucos negócios neste mercado a termo.
Assim, a atitude passiva dos especuladores,
entes de ser cause, seria uma consequência de
estagnação do mercado, criando um ciclo vici~
50.

Os obst~cu10s que podem causar a quede de
um mercado e termo segundo Hieronymus ni~ incluem . ,var1-a-
veis tais como mudanças brusca nos preçds e o' efeito dOD

"Jsurgimento ou vantagens comparativas de produtos s~bsti tU~I~~')
tos. '.~

,.~
.-I>;'No trabalho limitamos e análise àqueles 'Vlf'(l

.' . ~)rl.evaa s que os estudi asas norte-ameri cenos do mercado 7;/ (
termo considerem significativas. Com isso esteremoseVita,cl{
do desp~rd{cjJo de esforços em direçõescom poucas perspe~.p~k.,
tivas e que estpriam mais relacionadas ao comportamento d~

r ~ . -.

~~oduçio e consumo do que ~s opereç~es do ~ercado'a termo,\~
pois estes sao basicamente relacionadas ao princípio do \:::v.".'

, .'".
11 hedgi ng" •

:i
.[

Mesmo a ssim sebe-se que e s mudança s no pr,!!~
ço do algodão no mercado f{sico não forem acompanhàdos por'
varioç.õ~s significativas no volume de operações a termo.
Teoricementei o mercado e termo prosperaria pere ajuétd~
oscilações conbf nua.s nos preços (riSCO) e não visa impedir
mudanças em termos de preços e longo prazo.
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o produto concorrente do algodão é e fibra
sint~tica. S~ este prQdut9. çausar a reduçio nos neg&ciQs e
termo, esteria causando com muito mais ênfase reduçeo na
produçeo de algodão, o que nio se verifica.

A queda nes operações e termo nos Estados
Unidos e Bresil neo é accmpanhe de , nem de longe, pele .elt!!
raçeo da produção.

A idéia de que os mercados a termo depen-
diam, para sue existânciâ, principalmente de especu1eçao,
foi um conceito largamente difundido atá 1935. A partir
desse época forem sendo publicados estudos que reconheciam
e atividede do "hedgingll como o principal requisito pare e

.exi stêncie de um mercado a termo (36)•
, , .Pera ocorrer o "hedge" e nece sseru o haver

possibilidade de alterações de preços que, expressando e
.resultante das pressões de oferta e demande, levem o

"hedger" a usar o mercado e termo ·como substituto temporá-
rio de contratos mercantis.

Como fetor b~sico de inibiçeo ~ pr~tica do
"hedgi ng" vamos encontrar no contexto do algodão no Bresi 1,
um 'conjunto de normas que, a pretexto de proteger o agri-
cultor ocupem o espaço necessário à movimentação e existên
cie das forças vitais do mercado; de oferta, de demanda e
de-variação de preços.

A si steméti ca dos preços m{ nimos na pol{ ti
ca agr{colabresileira n;o vem levend~ em consideraç;o sua
poderosa influência sobre o mercado e termo, e nem, conse-
quentemente, 8 maneira mais hábil de lidar com esse probl,!
ma.

Se o objetivo de política for conceder ao
.,..

t",

(36) Holbrook Horki ng, "New Concepts Concerni ng futuras
"'1e.rketsand Prices"
American Economic Review,52 (June 1962), p. 432
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agricultor um mínimo de condições que lhe assegurem uma
rentabilidade esttmuladore, esse objetivo este sendo atin-
gido com um pesado ônus - 8 parelização do mercado a termo.

Necessário se faz, então, a busca de meios
isentos desses perigosos efeitos colaterais. G estudo do
sistema de incentivos usados nos E.U.A. seria uma alterna-
tiva e ser examinada, tendo em consideração a boa convivên
cia entre essa política e o florescente mercado e termo de
algodão nos E.U.A. A liçio d~ experiência americana, sug~
re uma mudança na pOlítica governamental brasileira com re
leção 80S preços mínimos.

Para mim a quede dos negócios a termo de
algodão na Bolsa de Mercadorias de são Paulo tem sue prin-
cipal causa na política de preços mí~imos para o setor,
adotada pelo Governo Federal através da Comissão de Finen-- , -ciemento da Produçao. Aparentemente essa pol~tic8 nao leve
em conte a existência. do mercado 8 termo e seu papel posi-
tivo, no estímulo ~ atividade.

A luz do exposto somos levedos a recomen-
dar uma mudençe da polí tice governamental pera o setor, con-siderando e soluça0 que deu certo nos Estados Unidos, mas
levando em conta as peculiaridades de realidade brasileira
principalmente em termos de restrições como: formação de
mai oria dos cotoni cul tores, grau· de mecani zação da.ativid!.
de e os problemas. administrativos políticos dos orgeos
governamentais na sua política de apoio ~ ~~ricult~ra.

Qualque~ mud~nça proposte,deve levar em
conte as peculiaridades do ambiente.

Uma mudança que nao leve em conta nossas
peculiaridades pode causar desestímulo à produção com gre-
ves consequências na economia nacionel.
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