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RESUMO

Incertezas no mundo do agronegócio fazem com que todos os atores envolvidos na
cadeia  desejem  ter  um  nível  de  proteção  contra  eventuais  fatores  externos.
Produtores, empresas de commodity tradings e consumidores utilizam o mercado de
futuros como Politica de Gestão de Riscos, no qual asseguram o valor de retorno no
momento  da  entrega  do  produto.  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  ajudar
empresas a entender a importância de ter a informação próxima do tempo real para
uma gestão de risco mais efetiva ao responder as seguintes perguntas:  Qual é o
impacto da baixa latência (ou seja, próximo do tempo real) na Gestão de Risco ao
obter dados de originação de Soja para realizar Hedge da commodity no Brasil sob a
perspectiva  de  uma  empresa  de  Commodity  Tradings?  Quais  seus  desafios  na
obtenção dos dados? Para isso, foi feita uma análise de dados do volume de soja de
contratos de compra, versus os contratos de venda futuro de uma empresa do setor,
antes e depois da implantação de um projeto que visava consolidar tais informações
em tempo real, com o intuito de compará-los utilizando cálculos de correlação de
Pearson, Spearman e Kendall, e os resultados obtidos deixam claro que houve uma
melhora  significativa  de  um  ano  para  outro,  mas  mesmo  com  a  melhora  na
correlação,  não  quer  dizer  que  seja  o  único  fator  causal.  Também  foi  possível
perceber  que  sistemas  de  gestão  mais  antigos  não  foram  preparados  para  os
padrões atuais de tomada de decisão devido as dificuldades encontradas para obter
informações de qualidade.

Palavras Chaves: Hedge; Originação; Mercado futuro; Gestão de Riscos; Tomada
de decisão; Tempo Real; Baixa Latência; Commodity Tradings; 



ABSTRACT

Uncertainties in the agribusiness world make all the actors involved in the chain want
to have a level of protection against possible external factors. Producers, commodity
trading companies and consumers use the futures market as a Risk Management
Policy, which ensures the return value when the product is delivered. The present
study aims to help companies understand the importance of having information close
to real time for more effective risk management by answering the following questions:
What is the impact of low latency (that is, close to real time) on Risk Management
when obtaining data on origination of Soybeans to hedge the commodity in Brazil
from the perspective of a Commodity Tradings company? What are your challenges
in  obtaining  the data?  For  this,  an  analysis  was  made of  data  on the soybeans
volume of purchase contracts, versus the future sales contracts of a company in the
sector,  before and after the implementation of a project that aimed to consolidate
such  information  in  real  time,  in  order  to  comparing  them  using  Pearson’s,
Spearman's and Kendall’s correlation calculations and the results obtained makes it
clear that there has been a significant improvement from one year to the next, but
even with the improvement in the correlation, it does not mean that  it is the only
causal factor. It was also possible to notice that older management systems are not
prepared  for  the  current  decision-making  standards  due  to  the  difficulties
encountered in obtaining quality information.

Keywords: Hedge; Origination; Future market; Risk management; Decision making; 
Real time; Low Latency; Commodity Tradings; 
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1.  INTRODUÇÃO

O mundo está interconectado; de modo que o mercado pode ser afetado

por um inverno rigoroso no cinturão verde nos Estados Unidos, por  exemplo,

fazendo  com que  o  valor  da  soja  e  milho  aumentem devido  a  escassez  do

produto;  ao mesmo tempo,  uma eleição  presidencial  no Brasil  pode afetar  a

cotação  do  dólar,  elevando  o  preço  dos  insumos  agrícolas  (em sua  grande

maioria importado), causando aumento do custo de produção. Esses são alguns

riscos que afetam o setor do agronegócio no mundo.

O nível de risco e volatilidade na comercialização de produtos
padronizados  e  genéricos  leva  as  empresas  a  buscarem
estratégias que aumentem sua estabilidade e previsibilidade. As
divisões de finanças e gerenciamento de risco das empresas de
Commodity Trading são enormes e absolutamente centrais para
seus negócios. As empresas negociam nos mercados de futuros
por  conta  própria  e  em  nome  de  terceiros,  alavancando  a
experiência acumulada (MURPHY; BURCH; CLAPP, 2012, p. 13,
tradução nossa).

A comercialização de commodities é uma atividade antiga, pois podemos

observar empresas, como: Cargill com 156 anos e Louis Dreyfus com 170 anos

comercializando grãos de países produtores para os países consumidores. Claro

que,  nos  últimos  anos,  o  negócio  se  expandiu  para  agregar  mais  valor  ao

transformar  a  commodity,  e  apesar  de  ser  um  setor  regulado  para  permitir

transações  padronizadas  através  do  Chicago  Board  of  Trade (CBOT), foi  no

mercado  financeiro  onde  houve  investimentos  em  tecnologia  da  informação

buscando diminuir  o  tempo  em que  transações  financeiras  sejam realizadas,

como apresentado por (BROGAARD, 2010; HENDERSHOTT; MOULTON, 2011;

NEVES SILVA, 2018) ao descrever sobre o impacto de High Frequency Trading

na qualidade do mercado, e mesmo o agronegócio tendo um grande impacto no

PIB dos países produtores, o investimento em tecnologia não se deu na mesma

velocidade.

No entanto, a tecnologia vem se tornando uma peça fundamental para

empresas de diversos setores como forma de criar oportunidades de negócios

para se manterem competitivas em um cenário que, de 2015 até 2019, o número
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de startups no país mais que triplicou, passando de 4.151 para 12.727 (um salto

de 207%) como comenta (CARRILHO, 2020).

O  estudo  se  propõe  tratar  discutir  temas  que  individualmente  já  são

relevantes,  tais  como:  gestão  de  risco,  commodity  tradings,  agronegócio  e

tecnologia, e ao reuni-los, nos permitirá entender a importância de se investir em

democratizar o acesso aos dados em tempo real para a tomada de decisão. 

10



2.  PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa que este trabalho pretende responder é: Qual é

o impacto da baixa latência (ou seja, próximo do tempo real) na Gestão de Risco

ao obter  dados de originação de Soja para realizar  Hedge da  commodity no

Brasil sob a perspectiva de uma empresa de Commodity Tradings? Quais seus

desafios na obtenção dos dados?

11



3.  OBJETIVO

O  artigo  "Challenges  in  enterprise  resource  planning  implementation:

state-of-the-art"  comenta  inicialmente  sobre  o  que  promete  o  software  de

"Enterprise Resoruce Planning"  (ERP),  onde o objetivo é integrar as diversas

áreas de uma organização, passando por toda a cadeia de suprimentos, pacotes

comerciais, financeiros, recursos humanos e informações sobre clientes, tendo

vários benefícios, tais como:

• Solução para os problemas dos sistemas legados;

• Redução do risco de desenvolvimento;

• Aumento da competitividade global;

• Eficiência dos negócios.

Em contrapartida, o estudo diz que menos de 10% das implementações

de  ERP eram  concluídas  com  sucesso  contendo  todas  as  funcionalidades,

dentro do prazo e dos custos estabelecidos:

• os excessos de custo são em média de 178%;

• a programação ultrapassa em média 230%;

• as  funcionalidades  implementadas  representam  em  média  41%  dos

requisitos de negócios desejados (MOMOH; ROY; SHEHAB, 2010, p. 538,

tradução nossa).

Além disso, os ERPs não eram feitos pensados para sistemas de apoio

a tomada de decisão, dessa forma, mesmo os dados existindo, não era possível

transformá-los em informação.

(PATTANAYAK, 2017, tradução nossa) apresenta como o SAP S/4 HANA

foi criado para simplificar os processos de negócio, melhorar significativamente a

eficiência  das  transações  (modelo  de  dados  simplificado),  onde  os  mundos

transacionais e analíticos coexistiriam para permitir que os usuários de negócios

pudessem tomar decisões em tempo real.
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Como extrair informações de sistemas com mais de uma década em uso

e  milhares  de  alterações,  dos  quais  muitos  desenvolvedores  deixaram suas

marcas e muitas vezes com falta de documentação? O objetivo do estudo é

mostrar  a importância de obter o dado correto e próximo do tempo real  para

mitigar risco com a volatilidade dos preços das commodities em um cenário em

que é complexo transformar o dado em informação.

Compras  Online foi  o nome dado ao projeto  idealizado pela  área de

grãos/originação  da  Cargill ou  Cargill  Agricultural  Supply  Chain (CASC) para

mudar a situação na qual as pessoas que necessitavam da informação de novos

contratos de compra para a realização do  Hedge,  pediam para que as áreas

administrativas das unidades que ficavam próximas aos produtores de grãos

espalhados  no  Brasil  colocassem  esses  dados  em  uma  planilha  de  forma

manual para que no decorrer do dia a posição de contratos em aberto ficasse

atualizada. Por se tratar de um processo manual, erros poderiam ocorrer;  um

zero a mais ou a menos (afinal  trata-se de transações de toneladas),  ou até

mesmo esquecer de adicionar um contrato e assim havia o risco do dia terminar

sem que o hedge tivesse sido realizado. Portanto, uma equipe multidisciplinar foi

criada, onde pessoas com o conhecimento do negócio e do sistema pudessem

transformar esse cenário, em algo automatizado e online.

A partir de entrevistas com funcionários da Cargill, foi possível obter os

seguintes dados: o projeto consumiu um total de 2200 horas atuando no objetivo

de consolidar os dados disponíveis no ERP e transformá-los em informação, no

qual  foi  dividido entre 70% para o time técnico e 30% para a equipe com o

conhecimento de negócio. É importante ter o engajamento constante por parte

da área que utilizará a informação, e o principal motivo é que o resultado obtido

seja confiável e o mais importante, utilizado para tomada de decisão.

O trabalho se deu a partir de analisar os dados de originação de soja e

de venda  de contratos de futuro  da Cargill.  Utilizando  o período  de um ano

anterior a implantação do  Compras Online e um ano posterior, com intuito de

identificar se o coeficiente de correlação aumentou de um ano para o outro.
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4.  REVISÃO DE LITERATURA

4.1.  SOJA NO BRASIL

A soja é a principal cultura produzida no Brasil.  Nos últimos 25 anos, a

soja saiu da terceira posição no ranking para o primeiro. Com os atuais R$ 125,6

bilhões, cresceu 3.449% em valor nominal  desde 1995. O acréscimo de área

colhida foi de 207,3%, passando de 11,7 milhões de hectares, em 1995, para

35,9 milhões de hectares em 2019 (IBGE, 2019). Trata-se de um grão que é

cultivado  em todo  o  território  nacional,  mas  como é  possível  transformar  os

milhões de toneladas produzidas em valor financeiro?

4.1.1.  Cadeia de Suprimentos

Neste momento, as empresas de  Commodity Trading fazem seu papel

na  cadeia  de  suprimentos,  partindo  de  financiamento,  venda  de  insumos

agrícolas,  tais  como:  sementes,  defensivos  e  fertilizantes.  Após  a  colheita,  é

possível contratá-las para receber a produção, a qual pode ser direcionada:

1. Esmagamento,  onde  o  grão  recebido  é  submetido  a:  medição  de

qualidade,  em  busca  de  descobrir  o  teor  de  umidade  (Atualmente,  o

padrão médio de umidade esperado para a soja é de 14% e a cada ponto

acima disso dá espaço para um desconto que, entre algumas  tradings,

cerealistas e cooperativas, varia de 1,5% a até 1,8%, proporcionalmente,

o  que  anteriormente  ficava  em 1,5%  como aponta  (MENDES,  2017)),

material estranho, grãos quebrados, avariados e ardidos. A partir  daí é

feito  uma  pré-limpeza  para  obter  um  melhor  armazenamento;  na

sequência, passa-se pelo descascamento para liberar a polpa (a casca

pode ser usada tanto para alimentar as caldeiras para geração de vapor

utilizado mais tarde no processo, ou para produção de biomassa; depois é

realizado a trituração e laminação, neste é momento será possível extrair

o Óleo bruto (o qual pode ser usado para consumo humano, combustível,

14



na  indústria  de  transformadores  elétricos  e  etc).  Como  subproduto,  o

Farelo  é  direcionado  principalmente  para  alimentação  animal  como

descreve (SILVA, Fabrício, 2018);

2. Comercialização do grão in natura, em sua grande maioria, é direcionado

para exportação e, segundo dados da Embrapa:

Exportação de soja em grão (Agrostat): 74,1 milhões de toneladas - U$

26,1  bilhões  (2019).

Exportação de farelo (Agrostat): 16,7 milhões de toneladas - U$ 5,9

bilhões  (2019).

Exportação  de  óleo  (Agrostat):  1,0  milhões  de  toneladas  -  U$  0,7

bilhão  (2019).

Total exportado (Agrostat): U$ 32,6 bilhões (2019).(EMBRAPA, 2020)

ou  seja,  74% de  tudo  que  foi  exportado  em 2019 foi  realizado  dessa

forma. Vale ressaltar que existem questões cambiais que influenciam o

valor elevado, mas desde o início dos anos 2000, foram feitas políticas de

incentivo a este fim e tendo como destino a China, como mostra o artigo

de (NETO; CRUZ, 2014);

3. Outros  usos  na  indústria,  como:  cosméticos,  farmacêutica,  veterinária,

adesivos,  adubos,  formulador  de  espumas,  revestimento,  tintas  e

plásticos; 

4.1.2.  Comercialização

Como em qualquer cultura agrícola, existe o período de safra. No Brasil,

podemos observar o plantio de outubro a janeiro e a colheita de janeiro a maio,

levando  em  consideração  as  principais  regiões  produtoras  (Sul,  Sudeste  e

Centro-Oeste) segundo calendário  (CONAB, 2019) Logo, existe a necessidade

de armazenagem para garantir disponibilidade do produto durante o ano inteiro e

de acordo com o artigo do  (CANAL RURAL, 2020), os dados apontam que na

safra 19/20 o Brasil  terá um deficit  recorde de sua capacidade de armazenar

grãos,  e  que  apenas  16%  se  encontra  em  propriedades  rurais.  Com  essa
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perspectiva,  as  indústrias/tradings tem  um  papel  importante  em  suprir  essa

necessidade.

Além da transformação descrita, a soja em grãos e seus subprodutos

podem  ser  comercializados  localmente  ou  exportados.  Ao  direcionar  para

exportação,  as  empresas  podem  estocar  e  esperar  melhores  preços,  ou

encaminhar para porto mais próximo; esse transporte pode ser feito por rodovia,

barcaças e/ou ferrovias. 

Muito se diz que o custo de produção “da porteira para dentro” é uma

vantagem do produtor brasileiro, mas foi a partir do momento em que se iniciou

os investimentos em tecnologia, principalmente com melhorias genéticas para

criar cultivares mais adaptados as condições de clima, solo e pragas, foi possível

obter ganhos de produtividade. Além disso, novas técnicas de plantio, tais como:

calagem,  plantio  direto,  Fixação  Biológica  de  Nitrogênio  (FBN),  rotação  de

culturas, Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILFP), entre outras, contribuíram

para  a  transformação  do  país  em  uma  potência  agrícola.  Outro  ponto,  as

políticas  agrícolas  através  de  crédito  subsidiado,  criação  da  Embrapa  e

Embrater, investimentos internacionais e abertura do mercado, também tiveram

papel nesse desenvolvimento como bem apontado por (CHADDAD, 2016).

4.1.3.  Logística

Já em contrapartida, o custo de logística é elevado, graças à falta de

uma ampla malha ferroviária, estradas sem manutenção ou até mesmo de terra,

fazendo com que o custo do frete seja até ¼ do preço pago pela soja produzida

no Mato Grosso, por exemplo, como apontado pelo artigo de (SILVA-NETO, S.

DA.; ROCHA, F.V.; PERA, T.G. E CAIXETA-FILHO, 2014).

Como forma de melhorar esse cenário, em 2012 o escritório Estação da

Luz Participações propôs para as empresas de  Commodity Tradings: Amaggi,

ADM,  Bunge,  Cargill  e  LDC  a  oportunidade  de  se  tornarem  operadores

ferroviários independentes para levar os grãos de Mato Grosso para o porto de

Miritituba (PA), e foi assim que nasceu a Ferrogrão como bem descrito no artigo

de (ANDRADE, 2019).
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4.2.  COMMODITY TRADINGS

Foi  observado até  o  presente  momento  as  empresas  de  Commodity

Tradings participando  de várias  etapas  da cadeia  de suprimento,  e  uma das

razões para esse movimento é para melhorar a margem, ou seja, o valor pago

pelo produtor, adicionando os custos com secagem dos grãos para atender os

níveis internacionais de umidade permitido, estocagem, transporte até o porto, e

ao somar todas as despesas menos o valor que será vendido para o consumidor

internacional,  tem-se  a  margem.  Cada  etapa  tem  que  estar  otimizada  e  é

possível destacar o estudo do (DEFENDI, 2015) sobre uma forma mais eficiente

de  secagem,  visando  encontrar  as  melhores  condições  de  modulação  da

temperatura e da vazão do ar de modo a reduzir o máximo possível o consumo

energético do processo.

Mesmo  atuado  em  todas  as  etapas,  melhorando  processos,  e

automatizando o máximo possível, a comercialização de commodities agrícolas

são realizadas em sua grande maioria com negociações de data de entrega do

produto no futuro. Esse tipo de transação envolve riscos, nos quais vão alterar

os preços das commodities, e  eles podem ser:

1. “Risco  de  produção,  que  pode  ser  apontado  como  um dos  principais

responsáveis pelas variações e quebras de safras devido à dificuldade em

prever,  na época do plantio,  o  que ocorrerá  durante  o  processo até  a

colheita” (MEIRA, 2013);

2. Risco  político,  as  commodities são  produzidas  e,  até  certo  ponto,

consumidas em países com sistemas políticos e jurídicos caracterizados

por um Estado de direito fraco. As empresas de Commodity Tradings que

operam nessas jurisdições estão expostas a vários riscos não presentes

nos  países  da  OCDE  (Organização  para  a  Cooperação  e

Desenvolvimento  Econômico).  Isso  inclui,  entre  outros,  o  risco  de

expropriação de ativos; o risco de mudanças arbitrárias nos termos dos

contratos nos quais  as empresas concordaram em comprar  ou vender

commodities; e proibição total das exportações (PIRRONG, 2014);
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3. Risco de mercado, proveniente de alterações nos preços e nas relações de preços entre
o momento em que a decisão é tomada e o período em que a venda da produção será
realizada, sendo visto como barreira à produção e à alocação de recursos. Por esses
motivos,  foram desenvolvidos  instrumentos  que  permitem aos  tomadores  de  decisão
efetuar hedge contra a imprevisibilidade do preço futuro, como os contratos derivativos,
cujo  valor  depende  em grande  parte  de  algum bem/  ativo-base,  referenciando taxa,
índice, ação, conjunto de ações, títulos, moedas ou commodity (MEIRA, 2013);

A Figura 1 abaixo ilustra a cadeia de suprimentos desde o produtor até o

consumidor final, tanto a movimentação física, quanto o processo de  hedging,

onde foi demonstrado como funciona o mesmo:

Figura 1 – Cadeia de Suprimentos da soja

Fonte: Elaboração própria

• No caso da operação de hedging, a empresa de Commodity Trading fez a venda de contratos

futuro de soja em Outubro de 2020, com vencimento para Fevereiro de 2021 ao preço de 10,66

USD/BU (Dólar  por  Bushel),  porém é  observado  que  no  vencimento,  o  valor  ficou  em 13,34

USD/BU, ou seja, a empresa deixou de ganhar 2,68 USD/BU, mas  se fosse ao contrário, o preço

da soja estivesse em 7,98 USD/BU em Fevereiro, a empresa teria ganho 2,68 USD/BU, pois teria

vendido por  10,66 USD/BU. Então,  é  importante  entender que o  hedge é uma operação  que

protege a commodity contra a oscilação de preço.

4.3.  EXPOSIÇÃO AO RISCO

Os exemplos  na  seção  4.1  mostram os  riscos  de  se trabalhar  neste

setor, como explicado por  (MEIRA, 2013) e  (PIRRONG, 2014), porém, existem

mecanismos de diminuí-los, e o mercado de futuros é a principal engrenagem,

pois permite negociar contratos padronizados, e instituições como a B3 (A Bolsa
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do  Brasil),  ou  CBOT são  utilizados  como  meio  de  conectar  vendedores  e

compradores desses produtos, o nome da operação feita é hedge ou proteção.

As  tradings estão  tentando  identificar  e  implementar  negociações  de

risco  muito  baixo  e,  em  particular,  negociações  que  não  correm  o  risco  de

mudanças no nível geral do preço de uma mercadoria (PIRRONG, 2014). 

A complexidade inerente ao participar do mercado de commodities, mas

para ser possível tomar decisões que tragam valor, é necessário ter acesso a

informações  internas e  externas.  Para  isso,  a  tecnologia  da  informação  tem

avançado  cada  vez  mais,  ao  ponto  de  segundos  fazerem  diferença  nos

resultados financeiros, mas associado a isso, vem o custo com a implantação

dessas funcionalidades e muitas vezes os gestores têm dificuldades de calcular

o retorno do investimento. O presente estudo busca responder a pergunta: Qual

é o impacto da baixa latência (ou seja, próximo do tempo real) na Gestão de

Risco ao obter dados de originação de Soja para realizar  Hedge da commodity

no Brasil sob a perspectiva de uma empresa de Commodity Tradings?

4.4.  MERCADO DE FUTUROS

São  mercados  organizados,  onde  podem  ser  assumidos
compromissos  padronizados  de  compra  ou  venda  de  um
determinado  produto  (ativo-objeto)  para  liquidação  numa  data
futura  preestabelecida.  Com essa  operação,  o  cliente  trava  o
preço do produto (commodities,  ações, índices), protegendo-se
dos riscos de oscilação. O mercado futuro surge da preocupação
com  a  administração  do  risco  da  oscilação  dos  preços  das
commodities  no  mercado  físico,  sendo  a  sua  principal  função
econômica,  oferecer  aos  seus  participantes  a  possibilidade de
proteção contra riscos provenientes de movimentos adversos de
preços no mercado à vista (SILVA, EDWIN; AMARAL, CARLOS;
CASTRO, LEANDRO; ARAUJO, 2008, p. 9).

A padronização  dos  contratos  permite  aos  indivíduos  que não
possuem  conhecimento  técnico  sobre  os  bens  vendidos  a
participar  desse  mercado,  uma  vez  que  a  qualidade  e  a
quantidade  dos  produtos  negociados,  e  a  data  e  a  forma  de
liquidação  do  contrato  são  preestabelecidas.  Por  sua  vez,  a
figura  da  câmara  de  liquidação  e  compensação  supre  a
necessidade de se conhecer com quem está sendo realizado o
acordo, uma vez que se torna o garantidor do cumprimento das
obrigações contratuais, sendo utilizado para isso a cobrança de
Margens de Garantia e ajustes diários (MARQUES ZAHDI, 2018,
p. 7).
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Complementar a essa prática, os ajustes diários são valores pagos ou

recebidos pelas partes de acordo com a posição tomada e o valor do contrato ao

final do dia. Portanto, se um contrato fixou o valor em R$ 10.00/saca e o preço

de  mercado  subiu  para  R$  12.00/saca,  o  hedger de  compra  recebeu  R$

2.00/saca  e  o  de  venda  depositou  R$  2.00/saca  na  forma  de  ajuste  diário,

mantendo  constante  o  valor  acordado  (no  Gráfico  1  é  possível  observar  um

exemplo  diário  de  como  o  valor  spot  e  futuro  andam  próximo).  Caso  um

participante  do  mercado  futuro  deixe  de  cumprir  suas  obrigações  de  ajuste

diário, o valor necessário será integralizado da margem de garantia. Caso o valor

de ajuste não possa ser quitado, o agente será considerado inadimplente pela

Brasil, Bolsa, Balcão (B3), sendo incluído em uma lista divulgada aos corretores,

ficando impedido de negociar até o pagamento das dívidas.

Gráfico 1 - Evolução do valor de Soja em Grãos na bolsa de Chicago spot e futuro com vencimento para

Fevereiro 2021

Fonte: Elaboração própria

Para a fechar uma posição de um contrato futuro, o participante
deve tomar uma posição contrária à inicial, ou seja, alguém que
comprou  um  contrato  futuro  e  deseja  fechar  a  posição  deve
vender  um  contrato  com  as  mesmas  especificações  ou
equivalente.  Por sua vez,  um agente que vendeu um contrato
futuro e deseja fechar a posição deve comprar um contrato com
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as mesmas especificações ou equivalente  (MARQUES ZAHDI,
2018, p. 8). 

A padronização  dos  contratos  facilita  essa  negociação,  tendo
normalmente o preço negociado como diferença. Essa diferença
de preços entre contratos é a oportunidade de arbitragem que os
especuladores do mercado buscam explorar, o que gera liquidez
para o sistema. É importante salientar que as negociações em
mercados futuros  é  um jogo de soma zero,  logo  para cada 1
unidade  monetária  de  crédito  existe  1  unidade  monetária  de
débito (MARQUES ZAHDI, 2018, p. 8).

4.5.  A IMPORTÂNCIA PARA O AGRONEGÓCIO

A globalização da economia, fenômeno que derruba fronteiras e
define uma nova ordem para a gestão dos negócios em todos os
segmentos,  impõe  ao  agronegócio  brasileiro  uma  revisão
completa  de  suas  práticas  e  seus  conceitos.  Por  apresentar
características  particulares,  as  empresas  do  setor  agrícola
exigem  formas  específicas  de  administração,  que  permitem  a
adequada análise dos fatores relevantes e a correta identificação
de políticas internas à empresa para a obtenção dos objetivos
empresariais (PACÍFICO, 2005, p. 46). 

A  atividade  de  gerenciamento  de  riscos  propicia  que  os
resultados  financeiros  da empresa sejam mais  informativos  da
habilidade gerencial, pois possibilita minimizar um 'ruído externo',
que é a volatilidade de fatores de mercado. Os  riscos
inerentes  à  incerteza  dos  preços  das  commodities  não
influenciam  somente  o  planejamento  do  fluxo  de  um
empreendimento  agrícola.  A  viabilidade  econômica  de  um
negócio também pode ser afetada pelas flutuações dos preços,
uma vez que prejuízos podem causar impacto na liquidez e na
solvência da empresa, pondo em risco a própria sobrevivência,
em longo prazo (PACÍFICO, 2005, p. 46).

Conforme  (MARQUES ZAHDI, 2018), no agronegócio os riscos podem

ser classificados em 4 grupos, sendo eles:

• Risco financeiro:  trata-se do risco de flutuações cambiais,  de taxas de

juros  (nacional  e  internacional)  e  de  liquidez  para  honrar  com  os

compromissos de curto  prazo.  O gerenciamento dessa classe de risco

pode ser realizado a partir de uma estrutura ideal de ativos e passivos, e

da utilização de contratos futuros, de opções e swaps;

• Risco  institucional:  é  decorrente  das  incertezas  relativas  às  políticas

impostas  pelos  governos  que  refletem  na  operação  de  produção  e

distribuição.  A política  de  créditos  agrícolas,  regulamentos  sanitários  e
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políticas de importação e exportação são exemplos desse tipo de risco.

De maneira geral, os integrantes da cadeia produtiva do agronegócio não

possuem meios diretos para o seu gerenciamento;

• Risco  de  produção:  está  relacionado  com a  incerteza  decorrente  das

variáveis  que  afetam  o  nível  de  produtividade,  sendo  normalmente

imprevisíveis.  As  principais  variáveis  deste  tipo  de  risco  variações

climáticas,  pragas,  doenças  e  desastres  naturais.  Entre  as  formas  de

gerenciamento  destacam-se  a  utilização  de  sementes  geneticamente

modificadas  (GMO)  para  resistirem  às  doenças,  pragas  e  variações

climáticas  e  a  utilização  de  tecnologias  para  previsão  de  desastres

naturais;

• Risco  de  mercado:  está  associado  à  variabilidade  nos  preços  dos

produtos e serviços da cadeia produtiva do agronegócio, como o valor de

venda da soja, o custo de compra dos defensivos agrícolas ou o custo do

transporte  dos  grãos.  Para  reduzir  a  exposição  ao  risco,  uma  das

ferramentas disponíveis é a utilização de hedge.

4.6.  GESTÃO DE RISCO PARA TRADINGS

O comércio de todas as  commodities é caracterizado por um alto nível

de  risco.  Vários  fatores:  desastres  naturais,  quebras  de  safra,  mudanças

políticas ou econômicas, podem afetar os preços das commodities, que podem

estar presos a uma longa cadeia de abastecimento. Embora os preços possam

mudar rapidamente, os  traders de  commodities estão lidando com um estoque

físico que é volumoso, caro para armazenar e colhido apenas em determinados

períodos do ano (MURPHY; BURCH; CLAPP, 2012).

A  agroindústria  e  os  produtores  buscam,  cada  vez  mais,
instrumentos  de  proteção  para  evitar  os  riscos  inerentes  às
volatilidades das cotações das commodities, das taxas de juros e
do câmbio. Implicitamente, para o dono ou acionista da empresa
agrícola, ao final da safra, o interesse é que, somados todos os
fluxos  operacionais,  este  seja positivo  e próximo ao esperado.
Entretanto, os valores futuros não são conhecidos, obrigando os
gestores a procurarem instrumentos que possam garantir valores
mínimos de remuneração do capital (PACÍFICO, 2005, p. 46).
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A ideia  de  redução  de  risco  é  constante,  quando  se  fala  em
hedge.  O conceito de  hedge está  associado à  contratação de
novas  operações  que  neutralizem,  tanto  quanto  possível,  o
impacto de choques não previsíveis que possam vir a ocorrer. A
necessidade de  hedge, por conseguinte, pode ser associada a
esse risco de valor e à necessidade de tornar previsível a renda
da  empresa.  Assim,  o  hedge funcionaria  atenuando  ou
eliminando  o  impacto  de  cenários  negativos  ou  positivos
(PACÍFICO, 2005).

As  traders usam ativamente os derivados agrícolas em seus negócios

diários como meio de: Hedge de riscos nos mercados físicos: – para gerenciar o

risco de preços a fim de estabilizar os mercados, proteger as margens, defender

a participação no mercado, permitir o planejamento orçamentário futuro, etc.

• Cobertura de riscos em diferentes partes de seus negócios: para garantir

preços de grãos físicos para unidades de processamento, por exemplo,

para compensar perdas em outras partes do negócio;

• Especulam por conta própria com o objetivo de obter lucros;

• Oferecer  serviços  financeiros  a  terceiros  (empresas  agrícolas  e  de

processamento  de  alimentos,  agricultores,  investidores,  bancos)  que

desejam  acesso  a  produtos  de  hedge complexos,  por  exemplo,

agricultores  para  proteger  as  margens,  investidores  em grande  escala

(fundos de pensão, fundos de hedge, doações) para obter retornos sobre

os  investimentos,  empresas  de  processamento  de  alimentos  para

gerenciar  os  riscos  de  preço  dos  ingredientes  (MURPHY;  BURCH;

CLAPP, 2012).

4.7.  DIVERSIFICAÇÃO

Além das ferramentas financeiros que as empresas têm a disposição,

elas possuem capacidade de utilizar sua própria abrangência internacional, por

meio de outras subsidiárias para fazer o “self-hedge”, ou seja, em um país estou

captando grãos por meio das compras com os produtores, e em outro estou em

contato  com o consumidor  da soja  em grãos,  evitando os custos de realizar

operações no mercado (PIRRONG, 2014).
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Outra forma de diversificar é ramificar a participação na cadeia, tendo

divisões de transporte,  esmagamento,  centro de tecnologia para obtenção de

uma maior variedade de subprodutos, nos quais são utilizados na confecção do

produto  final  e  até  mesmo  tendo  marcas  próprias  nas  prateleiras  dos

supermercados. Portanto, caso haja alguma queda no valor da soja em grãos, é

possível  aumentar  o  processamento  para  agregar  mais  valor  na  cadeia  e

equilibrar uma parte do negócio ou caso haja aumento, atividades ao longo da

cadeia  trará  consequências  na  diminuição  da  margem,  porém  possuir

capacidade de mudar rápido pode fazer com que as perdas sejam compensadas

com os ganhos com a outra etapa da cadeia (PIRRONG, 2014).

Por  último,  posso  citar  as  empresas  que  utilizam sua  experiência  no

mercado  financeiro  e  mercado  de  futuro  para  se  proteger  da  volatilidade  do

mercado  por  meio  de  Hedge com intuito  de  melhor  gerenciar  seu  risco,  em

ambos mercado de grãos físicos e moeda estrangeira e acabam por oferecer o

conhecimento adquirido como serviços para outras organizações a partir de uma

divisão separada. Exemplos: 

• Cargill Risk Management, foi fundada em 1994 como unidade de negócio,

no qual com é responsável por prestar serviços para a própria Cargill e

para clientes externos, a Cargill Trade & Structured Finance, responsável

por ajudar a conduzir o comércio global e a reduzir os riscos associados a

essa  prática,  Cargill  Energy  Risk  Management  atua  para  gerenciar  a

cadeia de suprimentos de energia através de transações financeiras da

própria Cargill e clientes externos (PIRRONG, 2014).

• ADM  Investor  Services  é  uma  empresa  que  gerencia  os  riscos

relacionados  as  commodities  da  AMD  e  também  oferece  serviços  de

investimentos para clientes externos. Archer Financial Services (AFS) é

uma subsidiária integral da ADMIS e é uma corretora que fornece serviços

de investimento e compensação para os parceiros de negócios da ADMIS

(PIRRONG, 2014).
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4.8.  PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

As decisões podem ser tratadas como algo científico e racional,
enfatizando-se as análises e as relações de causa e efeito, com
o intuito  de antecipar  ações  e  decidir  de  forma  mais  eficaz  e
eficiente. Por outro lado, no processo de tomada de decisão é
preciso aceitar a existência de uma face de imprevisibilidade e de
interação  humana  que  lhe  confere  a  dimensão  do  ilógico,  do
intuitivo, do emocional e espontâneo, e do irracional  (AMARAL;
SOUSA, 2011, p. 135).

Utilizar  a  informação  de  forma  racional  e  técnica  permite  às
pessoas o desenvolvimento de sua capacidade analítica. Assim,
saber  ordenar  os  problemas  organizacionais,  analisá-los  e
buscar soluções são habilidades fundamentais dos profissionais
da  atualidade,  constantemente expostos  à  tomada  de  decisão
nas organizações  em que  atuam (AMARAL;  SOUSA,  2011,  p.
135).

Na visão de Motta (2004, p.53), sobre decisões organizacionais:

[...] se esperam justificativas ou razões para as escolhas. A razão é

parte da causa para a decisão: se há razões para escolher e agir, a

decisão  se  impõe  aos  gestores.  As  razões  servem  para

fundamentar  a  responsabilidade  de  dirigentes  perante  suas

comunidades. Assim, a maioria dos métodos de decisão constitui-

se em formas de procurar razões para justificar escolhas, e esses

métodos originam-se em um misto de três fatores:

• Intenções estratégicas:  construídas nos desejos,  sonhos e

motivações pessoais para agir;

• Valores: crenças e princípios morais já instalados na mente

e que norteiam e cerceiam o comportamento pessoal; e 

• Percepções  sobre  o  contexto:  sinalizações  externas  ou

imposições ambientais que parecem exigir uma nova opção

administrativa (AMARAL; SOUSA, 2011).

A literatura deixa claro a necessidade da obtenção de informação para a

tomada  de  decisão,  e  atualmente  a  grande  maioria  das  empresas  utiliza
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sistemas  de  ERP e  CRM  (Enterprise  Resource  Planning  &  Customer

Relationship Manager)  para atuar  com áreas de produção e vendas onde os

dados transacionais são gerados. Muitas vezes existem sistemas satélites, tais

como: gestão de pessoas  (ADP BRASIL,  [s. d.]),  equipamentos  (IBM, [s. d.]),

recepção e despachos de grãos (BUHLER, [s. d.]), análise a qualidade dos grãos

(LABWORKS, [s. d.]), etc. Sempre que um novo sistema é implantado, por via de

regra, é feito também a sua integração com os demais, assim as transações

apresentam um caminho, por exemplo, o processo de originação e recebimento

de grãos pelas empresas de commodity tradings como ilustrado na Figura 1.

Além disso, na última década, como mostra a Figura 2 abaixo, os dados

não estruturados,  tais  como:  vídeo,  imagem, texto  (e-mail  ou redes  sociais),

sensores,  áudio  e  etc,  cresceram a  uma taxa  de  60-80% por  ano  e  se  faz

necessário incluir tais dados no processo de decisão, mas em paralelo, tem que

liberar os dados internos, pois como vimos que um dos temas abordados no

estudo, é a dificuldade em obtê-los (MOHANTY et al., 2013).

Figura 2 – Crescimento dos dados ao longo do tempo

Fonte: https://www.ibm.com/blogs/ibm-training/when-data-science-met-machine-learning/
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Sistemas de apoio à tomada de decisão não é algo novo, assim como

análise de dados, porém o que a imagem acima nos mostra é uma explosão de

dados  e  junto  com  isso,  veio  o  termo  “Big  Data”,  mas  o  que  mudou  na

perspectiva dos tomadores de decisão? A possibilidade de analisar um grande

volume de dados, de vários tipos e em uma velocidade próxima do tempo real.

É possível afirmar que a utilização de tais tecnologias podem melhorar o

desempenho das empresas ao abraçar o modelo de tomada de decisão baseada

em  dados?  Ou  até  mesmo  responder  a  pergunta  que  direcionou  essa

dissertação? Um estudo liderado pelo time da  MIT Center for Digital Business,

trabalhando em parceria com McKinsey foi criado para testar a hipótese de que

empresas  “data-driven”  teriam  melhores  desempenho.  Onde  foi  conduzido

entrevistas  com  330  executivos  de  empresas  Norte  Americanas  sobre  suas

organizações  e  práticas  no  gerenciamento  de  tecnologia,  além  de  analisar

relatórios financeiros, e após as análises do material coletado, uma relação ficou

clara,  como  comenta  (MCAFEE;  BRYNJOLFSSON,  2012): “The  more

companies characterized themselves as data-driven, the better they performed

on  objective  measures  of  financial  and  operational  results.  In  particular,

companies in the top third of  their  industry in the use of data-driven decision

making were, on average, 5% more productive and 6% more profitable than their

competitors.”

27



5.  METODOLOGIA

5.1.  DADOS

Os dados utilizados neste estudo foram extraídos da Cargill entre junho

2018 a maio 2020, observando a implantação do Compras Online em junho de

2019 e estão em nível  de contrato,  tanto  de originação quanto  de futuro de

vendas,  onde  diversas  entrevistas  foram  conduzidas  para  fechar  o  escopo.

Primeiramente  através  do  responsável  pelo  projeto,  foram  obtidas  as

informações de período a ser analisado, demonstração do painel contendo os

contratos de originação de soja ou milho por região,  toneladas,  e o valor da

commodity. Outra entrevista foi com o time técnico, onde o ponto de partida se

deu com relatórios existentes:

• Compra  de  soja  com valor  da  commodity negociado  em bolsa  de

Chicago;

• Contratos de futuro com posição de vendas;

A  partir  deste  ponto,  ficou  claro  que  para  Cargill e  qualquer  outra

empresa que lida com contratos de futuro, que o que importa para Gestão de

Risco, não é valor da commodity, mas sim, se foi feito o hedge para garantir a

margem sobre o preço negociado. Portanto, a relação que estava em busca era,

qual percentual de contratos originados tinham hedge efetivado.

Inicialmente, os dados foram agrupados por:

• Commodity (in natura ou esmagado)

• Mês da Operação

• Mês de Entrega

• Volume

Porém, o relatório utilizado tinha tipos de contratos que não estava claro

se era para incluir ou não, e mesmo após algumas sessões para esclarecer, não

foi possível fechar o entendimento e por isso, foi agendado uma entrevista com

um  trader,  responsável  por  fazer  os  contratos  de  hedge,  onde  explicou  seu
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trabalho, sendo uma de suas atribuições monitorar o painel do Compras Online e

de acordo com o volume de soja comprado com entrega futuro, o mesmo realiza

a operação de hedge,  sem levar em consideração o tamanho do contrato de

compras, assim o entendimento foi fechado.

Por fim,  a amostra de dados  contendo no total 48 observações foram

agrupados por:

• Commodity (in natura)

• Quinzena de Operação

• Volume

5.2.  METODOLOGIA

A hipótese de investigação foi estabelecida para analisar a efetividade

das operações de  hedge,  antes e depois da implantação do  Compras Online

através de um estudo de correlação do volume de soja em grãos comprados,

agrupados por  quinzena e o volume de soja em grãos vendido no mercado de

futuros,  com  o  objetivo  de  saber  se  a  variação  de  um deles  acompanha  a

variação do outro.

Quanto maior for a correlação, maior será a redução do risco, e também,

mais efetivo é o hedge, da mesma forma, a medida de efetividade é apropriada

quando a minimização do risco ou a proteção contra a incerteza de oscilações

de preços é o objetivo fundamental do hedge. O coeficiente de correlação linear

de Pearson(r x , y ) mede o sentido e a relação linear entre duas variáveis, sendo

calculado pela covariância entre X e Y dividida pelo produto dos desvios padrão

de X e Y, conforme a equação 1 (SILVA, Thales de Lima; FARIA, 2016).

                                  Correl(X ,Y )=
∑( x− x̄)( y− ȳ )

√∑ (x− x̄)2∑( y− ȳ)2
                            (1)
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O  coeficiente  de  correlação  de  Pearson satisfaz  a  condição

−1<r x, y<1 , onde a interpretação é se r x, y=−1 , a relação linear entre X e Y

é  perfeita  e  inversa;  Se  r x, y=0 ,  não  existe  associação  entre  X  e  Y;  Se

r x, y=1 , a relação linear entre X e Y é perfeita e positiva.

Para a realização de operações de hedge é desejável que a correlação

entre as variáveis X e Y, que representam o volume mensal de soja em grãos

comprados  e  o  volume  mensal  de  soja  em grãos  vendidos  no  mercado  de

futuros, seja o mais próximo possível de 1.

O coeficiente de correlação de Spearman é uma medida de correlação

não-paramétrica, alternativa ao coeficiente de Pearson , que ganhou destaque

nos trabalhos recentes em Finanças. Essa alternativa é também conhecida como

correlação  classificada  de Pearson ,  pois  o  valor  numérico  das  variáveis  é

irrelevante,  apenas  a  ordem  é  computada.  O  coeficiente  de Spearman é

definido pela Equação 2 (SILVA, Thales de Lima; FARIA, 2016).

                                                     ρ s=1−
6∑

i=1

n

d i
2

n(n2
−1)

                                        (2)

O  coeficiente  de  Kendall é  uma  estatística  usada  para  medir  a

associação  entre  duas  variáveis  aleatórias.  Assim  como  o  coeficiente  de

correlação  de  Spearman ,  a  medida  de Kendall se  baseia  nos  postos  dos

dados. Contudo, veremos que a interpretação ao dessas medidas são diferentes

(SANTOS, 2012).

Obtemos o taude Kendall a partir da seguinte Equação 3:

                                                   τ=
C−D

N
                                                      (3)

onde  C é  o  número  de  pares  concordantes,  D é  o  número  de  pares

discordantes e N é o número total de pares.
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Dois  pares  de  observação  quaisquer  (x i , y i) e  (x j , y j) são

concordantes se x i>x j e yi> y j ou x i<x j e yi< y j ; e discordantes x i>x j

e y i< y j ou x i<x j e yi> y j . 

O  valor  de  τ está  entre  −1 e  1 .  Se  os  postos  de x são  os

mesmos de  y ,  então τ vale 1 .  Se os postos de x são o reverso dos

postos  de y ,  então  a  medida  de Kendall vale −1 .  Se X e Y são

independentes, o valor esperado do coeficiente aplicado às amostras de X e

Y é zero (SANTOS, 2012).

Pelo  fato  da  amostra  ser  pequena,  é  importante  realizar  testes  de

significância para os coeficientes de correlação calculados.  Para isso,  vamos

assumir que a hipótese nula H0 que não existe correlação entre o volume de

soja em grãos comprados e o volume de soja em grãos vendido no mercado de

futuros, mas se a probabilidade de se obter os coeficientes for menor que um

certo valor crítico (por exemplo 0,05), rejeita-se  H0 e assume-se como mais

provável a hipótese alternativa.

Como condição para o teste de significância do coeficiente de correlação

de  Pearson , será verificado se a distribuição de probabilidade conjunta para

as variáveis é normal bidimensional, mas para  todos os casos os passos para

realizar o teste serão os mesmos, como veremos a seguir:

• A hipótese nula é H0:ρ=0 ; e a hipótese alternativa é H A :ρ≠0 .

• O valor crítico α=0,05

• Consulta-se uma tabela da distribuição  t de  Student para se obter o

valor de t (gl ) para o valor de α  escolhido, onde gl=n−2 : Para o

caso  em  questão  teremos  o  valor  crítico t para  n−2=22 graus  de

liberdade e 5% de nível de significância é 2,08 . 

• Calcula-se a variável através da Equação 4:

                                           t 0=r √
n−2

1−r2                                               (4)
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• Se t 0> t (gl) ou t 0<−t (gl ) , rejeita-se H0 ; caso contrário, não rejeita

H0 .

5.3.  RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a análise

descritiva,  logo  após  serão  as  correlações  de Pearson , Spearman e

Kendall e  para  concluir,  é  observado  por  3  períodos  o  comportamento  da

cotação da soja ao longo do dia, com o objetivo de mostrar a volatilidade e a

importância de obter a informação o mais próximo do tempo real.

Para todas as análises, os dados foram normalizados em uma base de 0

até  1 utilizando  a  técnica  Normalização  min-max  (Equação  5)  descrita  por

(JIAWEI;  PEI,  2012) e  por  questões  de  confidencialidade.  Também veremos

sempre um resultado antes da implantação do Compras Online e depois, ficando

assim mais evidente.

                  v 'i=
v i−minA

max A−min A

(new maxA−new minA)+new minA                          (5)

Como podemos ver  no Gráfico 2  abaixo,  o  ano em particular  mostra

tendências entre os grãos de soja originado e os contratos de hedge, mas ainda

vemos espaço para melhorar, já que para o aspecto de gestão de risco,  não

deveria haver posição em aberto.
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Gráfico 2 – Contratos de originação em relação aos contratos de Hedge, ano 1

Fonte: Elaboração própria

Na sequência, vemos no Gráfico 3, uma análise após a implantação do

Compras Online, onde claramente mostra uma diferença entre o ano anterior.

Gráfica 3 – Contratos de originação em relação aos contratos de Hedge, ano 2

Fonte: Elaboração própria

Visivelmente  houve  um  melhor  desempenho,  mas  ao  utilizar  os

coeficientes  de  correlação  de Pearson , Spearman e Kendall 1,  deixam

evidente o aumento de correlação de um ano para outro.

1 O pacote ggpubr da Plataforma R foi utilizado para efetuar os cálculos
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Na sequência será apresentado os gráficos referente aos coeficientes de

correlações mencionados acima.

Gráfico 4 – Correlação de Pearson entre os contratos de compra e de venda futuro, ano 1 e 2

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 5 – Correlação de Spearman entre os contratos de compra e de venda futuro, ano 1 e 2

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 6 – Correlação de Kendall entre os contratos de compra e de venda futuro, ano 2

Fonte: Elaboração própria
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A  tabela  1  contém  os  resultados  dos  coeficientes  de  correlação,

significância e também dos testes de normalidade.

Tabela 1 – Resultados dos testes dos coeficientes de correlação, significância e de normalidade

Fonte: Elaboração própria

Pelos  resultados  dos  testes  de  Shapiro-Wilk,  para  os  contratos  de

compra e de futuro de vendas no ano 1, o p-valor é menor ou igual ao nível de

significância 0,05 e pelo fato que o coeficiente de correlação de Pearson supor

que  as  observações  provenham  de  uma  distribuição  normal,  devemos

desconsiderá-lo.

Com os resultados obtidos dos testes, podemos concluir que em ambos

os  anos,  o  p-valor foi  menor  que  o  valor  crítico  estabelecido  de  0,05  para

Spearman e Kendall e portanto, os contratos de compra e de futuro de venda

são correlacionados significativamente com o coeficiente de correlação.
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Ano
18/19 19/20

Peason

Coef(%) 72,00 98,93
n 22 22

p-valor 7,29E-05 2,20E-16
4,87 31,79

Spearman

Coef(%) 84,52 97,83
n 22 22

p-valor 2,12E-06 1,20E-06
7,42 22,13

Kendall

Coef(%) 68,84 90,58
n 22 22

p-valor 2,62E-07 4,22E-15
4,45 10,03

Compra 0,005 0,092

Futuro 0,002 0,085

Shapiro-Wilk 
teste de 

normalidade

t (22)

t (22)

t (22)



6.  CONCLUSÃO

Com  o  estudo  foi  possível  demonstrar  (Ver  tabela  1)  uma  forte

correlação entre os contratos de compra e venda futuro através do cálculo do

coeficiente de correlação de Spearman e Kendall após o projeto do Compras

Online, e assim responder a pergunta: Qual é o impacto da baixa latência (ou

seja, próximo do tempo real) na Gestão de Risco ao obter dados de originação

de Soja para realizar Hedge da commodity no Brasil sob a perspectiva de uma

empresa de Commodity Tradings? Contudo, não podemos afirmar que a causa

da mudança na estratégia de  Hedge foi devido exclusivamente ao projeto, no

qual foi possível entregar os dados de originação de soja próximo do tempo real,

mas podemos concluir que para o negócio que envolve operações em Bolsa de

Valores é de suma importância ter a informação disponível para que as pessoas

que vão utilizar possam dar o direcionamento para maximizar a margem de cada

operação.

Além do resultado estatístico, podemos ressaltar o desafio do projeto em

obter os dados de originação de soja de ERPs com vários anos de implantação e

também de modificações para atender as evoluções do mercado, e como fora

mencionado no capítulo de objetivo, foram investidos cerca de 2200 no projeto

do  Compras  Online para  consolidar  os  dados.  Porém,  os  resultados

demonstrados no estudo, deixam claro que projetos com a intenção de melhorar

o processo de tomada de decisão valham a pena.

6.1.  SUGESTÃO DE CONTINUIDADE

Durante  as  entrevistas,  foi  mencionado  que  os  traders ficam com  o

painel do Compras Online aberto o tempo todo para analisar o melhor momento

de  fazer  a  transação  na  bolsa,  mas  essa  não  é  a  única  atribuição  desses

profissionais,  e  por  isso como sugestão  de continuidade do estudo,  seria de

construir sistemas autônomos para realização de operações de Hedge em bolsa

através de algoritmos treinados para analisar tendências, dados de mercado e

aplicando fórmulas matemáticas específicas no qual gerará sinais de compra. 

Podemos observar os seguintes possíveis benefícios:
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• Tempo: Quando as negociações são executadas automaticamente, não

precisa perder mais tempo estudando gráficos, formulando estratégias de

negociação e colocando ordens. Deve-se considerar a automação se não

houver  tempo  para  negociações  discricionárias,  mas  gostaria  de  tirar

proveito  de  outra  metodologia  comprovada dos  traders.  Pode-se ainda

obter os benefícios de diversificar o portfólio com futuros e ter mais tempo

para atender às outras prioridades.

• Diminuição do stress: Quando você está tomando suas próprias decisões

de negociação, é fácil ser influenciado pelo medo e outros preconceitos

emocionais que podem obscurecer seu julgamento. Com um sistema de

negociação  automatizado,  você  terá  uma  abordagem disciplinada,  não

emocional  e  sistemática  para  negociar.  Um  sistema  negocia  apenas

quando seu método o instrui e não altera o número de contratos enquanto

negocia (além dos parâmetros definidos). Portanto, o lado emocional da

negociação não afeta sua tomada de decisão.

• Desempenho: Os sistemas de negociação podem ajudá-lo a cumprir seus

objetivos  de  investimento,  uma  vez  que  todas  as  suas  decisões  são

baseadas  em  fórmulas  desenvolvidas  por  um  trader experiente.  Os

sistemas de negociação automatizados são algorítmicos e se comportam

de acordo com as fórmulas e dados de entrada programados neles. Eles

são desenvolvidos por meio de testes com dados históricos. 

É importante salientar que o objetivo não é eliminar postos de trabalho,

mas sim permitir que as pessoas possam exercer o máximo de seu potencial a

maior parte do tempo.
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8.  APÊNDICE

É possível  que  obter  a  informação  atualizada  algumas  vezes  ao  dia

fosse  o  suficiente,  mas  como  os  gráficos  a  seguir  mostram  a  variância  da

cotação da soja em Chicago ao dia por diferentes períodos contidos nos anos

decorrentes da massa de dados:

Gráfico 8 – Variância das cotações diárias de Soja em Chicago, período 1

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 9 – Variância das cotações diárias de Soja em Chicago, período 2

Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 10 – Variância das cotações diárias de Soja em Chicago, período 3

Fonte: Elaboração própria

Ao longo  do  dia  existem variações  que  podem chegar  nos  períodos

destacados de até 5,84%, portanto, o quão antes a informação estiver disponível

de novos contratos de compra, será significativo para uma melhor tomada de

decisão.
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