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RESUMO  

O ano de 2020 foi um período sem precedentes no mundo. Tivemos muitas 

instabilidades na economia e vários setores passaram por crises e reinvenções. A pandemia 

criou um nível de risco sem igual, fazendo com que os investidores sofressem perdas 

significativas em um período muito curto de tempo, trazendo à tona a necessidade de 

diversificação de portfólio para diminuição dos riscos e perdas de suas carteiras de ativos. 

Investigamos o impacto desta colossal crise no comportamento dos fundos especulativos e sua 

relação com os preços da soja, milho e boi gordo, elucidando de que maneira a financeirização 

impactou nos preços semanais destes ativos durante o ano de 2020. Esta é a primeira pesquisa 

que utiliza o método Detrended Partial Cross-Correlation Analysis (DPCCA) para analisar o 

impacto da financeirização, percebemos que a correlação entre os fundos especulativos e o 

preço das commodities variam ao longo do tempo e que são diferentes para cada tipo de 

commodity analisada, além disso, para a soja e o boi o processo de financeirização não é o 

principal fator que influenciou seus preços, já para o milho identificamos uma correlação 

positiva a partir da escala de tempo de 30 semanas. 
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ABSTRACT   

The year 2020 was an unprecedented period in the world. We had many instabilities in the 

economy and several industries went through crises and reinventions. The pandemic created an 

unparalleled level of risk, causing investors to suffer significant losses in a very short period of 

time, bringing to the fore the need for portfolio diversification to decrease risks and losses in 

their asset portfolios. We investigate the impact of this colossal crisis on the behavior of hedge 

funds and their relationship with the prices of soybeans, corn and fat cattle, elucidating how 

financialization impacted the weekly prices of these assets during the year 2020. This is the 

first research that uses the Detrended Partial Cross-Correlation Analysis (DPCCA) method to 

analyze the impact of financialization, we noticed that the correlation between the speculative 

funds and the price of commodities vary over time and are different for each type of commodity 

analyzed, moreover, for soy and beef the financialization process is not the main factor that 

influenced their prices, as for corn we identified a positive correlation from the 30-week time 

scale. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O surto de Coronavírus (Covid 19) em dezembro de 2019 em Wuhan (China), evoluiu 

rapidamente de um problema de saúde provincial para um colapso global. A escala e a trajetória 

de disseminação levaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar o covid 19 em 

fevereiro de 2020 como uma emergência global e, em seguida, no mês de março de 2020 como 

uma pandemia. O surto teve impactos econômicos significativos corroendo um quarto da 

riqueza mundial em quase um mês, os principais mercados de ações testemunharam quedas de 

dois dígitos. A pandemia criou um nível de risco sem precedentes, fazendo com que os 

investidores sofressem perdas significativas em um período muito curto de tempo, trazendo à 

tona a necessidade de diversificação de portfólio para diminuição dos riscos e perdas de suas 

carteiras de ativos.  

Mesmo tendo causado diversas reinvenções para vários setores, sabe-se que algo que 

as pessoas não deixaram de consumir são alimentos, fazendo com que um potencial ativo para 

diversificar portfólio seriam as commodities agrícolas. Dessa forma os preços das commodities 

seriam impactadas, além da lei da oferta e demanda, pelo processo chamado financeirização. 

E é com essa inspiração que este trabalho investiga o impacto desta colossal crise de saúde no 

comportamento dos fundos especulativos e sua relação com os preços da soja, milho e boi 

gordo, elucidando de que maneira a financeirização de commodities impactou no preço destes 

produtos. 

O processo de financeirização ganhou relevância a partir dos anos 2000, após o boom 

de preços das commodities, os acadêmicos passaram a buscar explicações sobre como o 

comportamento dos preços destes ativos aumentou significativamente. A crescente 

participação dos agentes não tradicionais nos mercados futuros de commodities foi rotulada 

como Financeirização (DOMANSKI E HEATH, 2007). Para explicar esse fenômeno 

utilizamos a visão estudada por pesquisadores como por exemplo, Masters e White (2008), 

Gilbert (2010), Irwin e Sanders (2011), que analisaram exclusivamente a variação de preços 

das commodities sendo causada pela especulação dos investidores e denominaram este 

processo como financeirização de commodities. 

O processo de financeirização, possibilitou uma acelerada aproximação entre os 

mercados de commodities e o mercado financeiro. Alguns autores afirmam que os ativos de 

commodities apresentavam uma correlação negativa com o mercado acionário (TANG E 

XIONG, 2012). Após essa descoberta, mais agentes do mercado financeiro passaram a 

adicionar os fundos indexados em commodities como uma nova classe de ativos e que 
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possibilitaria uma maior diversificação de risco de suas carteiras (IRWIN E SANDERS, 2012). 

A partir de então, um grande fluxo de recursos foi direcionado aos ativos de commodities, 

principalmente capital especulativo, em busca de diversificação contra as oscilações 

apresentadas pelos demais ativos financeiros pertencentes às carteiras destes fundos 

(DOMASNKI E HEATH, 2007).  

Dada a proximidade entre esses dois mercados e o grande volume de recursos 

direcionados aos ativos de commodities, inúmeros estudos como Stoll e Whaley (2010), Gilbert 

e Pfuderer (2012), passaram a discutir os impactos da financeirização nos preços das 

commodities e a efetividade da diversificação de carteira com a inclusão destes ativos. Sabe-se 

que qualquer fator que interfira no preço de um ativo financeiro, não interfere o tempo todo, e 

que os retornos dos ativos financeiros se comportam de maneira diferente antes, durante e 

depois de qualquer crise financeira (Cajueiro, Gogas, & Tabak, 2009; Kumar & Deo, 2013). 

Evidente que na literatura não há um consenso sobre os impactos da financeirização no preço 

das commodities, principalmente quando restringimos a análise às commodities agrícolas. 

Dadas as incertezas econômicas relacionadas à trajetória da pandemia, é compreensível 

que as reações do mercado não tenham sido inteiramente racionais. Uma questão que traz 

curiosidade é se o processo de financeirização também impactou os preços das commodities 

agrícolas. Desta maneira, neste estudo buscamos responder a seguinte pergunta “As 

commodities de boi gordo, milho e soja sofreram impacto da financeirização em seus preços 

no ano de 2020?” 

Para responder a esse questionamento calculamos a correlação entre os fundos 

especulativos e os retornos dos preços das commodities durante o ano de 2020. A ideia foi 

verificar o impacto da financeirização em várias escalas de tempo, dinamicamente para que não 

percamos comportamentos importantes das séries temporais estudadas, por isso para atingir ao 

objetivo utilizamos o método desenvolvido na econofísica, denominado Detrended Partial 

Cross-Correlation Analysis (DPCCA). Esse método já foi utilizado para tratar de correlações 

entre ativos como por exemplo na pesquisa de Lin, Wang, Xie & Stanley (2018) e apresenta 

vantagens em relação aos demais métodos já apresentados na literatura por ser um sistema 

dinâmico que avalia as correlações entre duas séries temporais não apenas em uma escala de 

tempo, mas em várias escalas de tempo. 

 Este estudo contribui para a literatura em dois principais aspectos: o primeiro é buscar 

entender o impacto da financeirização nos preços das commodities de boi gordo, milho e soja 

durante o ano de 2020. O segundo é metodológico, sendo a primeira pesquisa que utiliza o 

método DPCCA para tratar de financeirização.  
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Para atingir os objetivos propostos, esta pesquisa está estruturada da seguinte forma: a 

segunda seção apresenta uma análise geral da literatura segregada em 3 tópicos distintos, no 

primeiro tópico exploramos os estudos sobre os impactos da pandemia no mercado financeiro. 

No segundo tópico abordamos os impactos da pandemia em relação aos preços das commodities 

agrícolas e, por fim, no terceiro tópico definimos o processo de financeirização de commodities. 

Esse arcabouço teórico possibilitará o entendimento e amarração necessária para a compreensão 

das discussões ao longo do estudo. Na terceira seção apresentamos a concepção e construção 

da base de dados utilizada nas análises. Na quarta seção apresentamos a metodologia utilizada. 

Na quinta seção são discutimos os resultados encontrados. Por fim, na sexta seção discorremos 

sobre as conclusões do estudo e sugestões para próximos estudos. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. FINANCEIRIZAÇÃO  

 

A Financeirização de commodities pode ser entendida como o aumento do volume de 

negociações de commodities por meio dos contratos futuros e opções, por agentes financeiros 

não relacionados com a atividade produtiva e com o objetivo de hedge, mas também com 

objetivo de especulação financeira para proteção de resultados ou obtenção de ganhos 

financeiros com essas operações (SANDERS E IRWIN (2011). 

Após o boom de preços das commodities no início dos anos 2000, diversos autores 

passaram a discutir o comportamento dos preços destes ativos e tentar explicá-los. Existem 

duas visões opostas, que tentam explicar esse fenômeno, uma delas atribui o ciclo de expansão 

e queda de preços a uma simples questão de oferta e demanda. Enquanto o outro enfatiza a 

especulação excessiva dos investidores em índices. De acordo com a primeira visão (Krugman 

(2008), Hamilton (2009) e Kilian (2009), o rápido crescimento das economias emergentes 

como a China, impulsionou o rápido aumento da demanda mundial e fez com que os preços 

das commodities disparassem antes do verão de 2008. Mais tarde, os preços caíram 

drasticamente quando a recessão mundial fez com que as demandas diminuíssem. A segunda 

visão atribui a grande volatilidade dos preços das commodities às distorções causadas pelo 

grande fluxo de investimentos em índices de commodities (TANG E XIONG, 2010). 

Alguns destes pesquisadores, definiram esta segunda visão como Financeirização. De 

maneira geral, a Financeirização de commodities pode ser entendida, como o aumento do 

volume de negociações de commodities por meio dos contratos futuros e opções, por agentes 

financeiros não relacionados com a atividade produtiva. Essa visão passou a ser amplamente 

analisada e discutida, devido aos impactos deste processo não só no campo do mercado 

financeiro, mas também na oscilação dos preços das commodities em geral. 

O processo de financeirização contou com uma série de transformações, que não só 

possibilitaram seu desenvolvimento, mas de fato, aceleraram o desenvolvimento como um 

todo, isso foi possível em decorrência da baixa regulação do mercado financeiro internacional 

e a consequente abertura dos mercados internos e externos. Esse processo permitiu maior 

liberdade de movimento de capitais e divisas, especialização de diversos mercados financeiros, 

como cambio, ações, crédito, derivativos e futuros. Em grande parte, devem-se a isso as 

principais mudanças e inovações do sistema financeiro mundial nas últimas duas décadas; 

logo, é fundamental para o entendimento da operação das finanças, bem como dos processos 

de financeirização, entender a evolução dos mercados em relação a forma de operação nos 
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mercados financeiros em negociações de commodities por meio de contratos futuros e opções 

e a ligação entre os mercados de commodities e o mercado financeiro. 

Tang e Xiong (2012), citam em sua pesquisa que antes dos anos 2000, os ativos 

financeiros de commodities, apresentavam retornos em excesso, contrapondo-se em relação 

aos estudos encontrados na literatura, a respeito da remuneração dos ativos financeiros. Os 

autores destacam também, que os ativos financeiros de commodities eram segmentados dos 

demais ativos financeiros. 

A partir daí, surgiu uma nova modalidade de investimento, calcada na busca por 

proteção, seja contra inflação, câmbio ou outras variáveis, que os fundos estavam expostos, 

por meio da criação dos fundos passivos em commodities, negociados em contratos futuros. 

(IRWIN; SANDERS, 2012 e DOMASNKI; HEATH, 2007) 

Foi então que outros autores passaram a investigar o comportamento dos ativos de 

commodities de forma isolada, e verificaram que esses ativos apresentavam uma correlação 

negativa com o mercado acionário e títulos de renda fixa, reforçando a tese de Tang e Xiong, 

(2012), que apontavam para o efeito de diversificação apresentado por essa classe de ativos. 

Reflexo disso, foi o aumento significativo de fundos indexados em ativos de commodities 

negociados em contratos futuros, em busca de uma maior diversificação de carteira.  

Após 10 anos do boom das commodities no início dos anos 2000, a literatura a respeito 

da financeirização já apresentava uma séries de teorias. Mayers (2010), tentou explicar em seu 

trabalho que a maior participação dos derivativos em commodities nas carteiras do mercado 

financeiro, eram resultantes dos movimentos da conjuntura macroeconômica internacional. 

Neste período os níveis das taxas de juros, associado à depreciação da moeda americana, 

contribuíram de forma determinante para que os principais gestores de fundos diversificassem 

os riscos de suas carteiras de ativos, com a inclusão de commodities em seu portfólio, uma vez 

que esses ativos eram utilizados para hedge e promoviam proteção contra a inflação, tendo em 

vista que as commodities estão presentes e, portanto, têm forte relação com as cestas de 

produtos utilizados para estes índices. 

As commodities tornaram-se mais integradas aos portfólios de investimentos 

financeiros. Em 2008, o relatório do CFTC mostrou que o montante dos investimentos 

indexados em commodities, combinando operações em balcão e em bolsa, saíram de US$15 

bilhões para US$200 bilhões. Todo esse cenário de transformação e ganho de 

representatividade dos ativos de commodities no mundo financeiro, foi intitulado por Irwin e 

Sanders (2011), Financialization. 
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  O processo de financeirização de commodities, tal qual definido acima, apresentou uma 

preocupação ao mercado, conforme relatado por Irwin e Sanders (2012), Hamilton e Wu 

(2015), em relação aos impactos destes movimentos, nos preços dos produtos agrícolas 

ofertados a população. Sabe-se que a partir dos anos 2000, as commodities agrícolas passaram 

por uma supervalorização de preços, refletindo diretamente nos preços dos produtos agrícolas. 

Neste sentido, Hamilton e Wu (2015) argumentam que os aumentos percebidos nos preços, 

principalmente a partir de 2004, são reflexos do aumento da participação de instituições 

financeiras no mercado de commodities. Já Irwin e Sanders (2011) sugerem uma linha 

contrária a apresentada pelos dois autores, pois não há evidências suficientes que comprovem 

o impacto dos fundos passivos nos aumentos dos preços das commodities. 

  De acordo com Mayers (2010), o processo de financeirização, é o principal motivador 

do aumento da volatilidade dos preços das commodities a partir de 2002. O autor observou 

que, conforme avança a integração dos mercados financeiros, os preços à vista e futuros 

tornam-se mais voláteis e instáveis, prejudicando a formação transparente de preços. 

  Tang e Xiong (2012), explicam que como resultado do processo de financeirização, o 

preço de uma mercadoria individual não é mais simplesmente determinado por sua oferta e 

demanda. Em vez disso, os preços das commodities também são determinados por todo um 

conjunto de fatores financeiros, como o apetite de risco agregado para ativos financeiros e o 

comportamento de investimento de investidores em índices de commodities diversificados. Por 

um lado, a presença desses investidores pode levar a um compartilhamento mais eficiente do 

risco do preço das commodities, por outro lado, o rebalanceamento de seu portfólio pode 

espalhar a volatilidade dos preços de fora para os mercados de commodities e para diferentes 

commodities (KYLE e XIONG,2001) 

Brunetti e Buyuksahin (2009) conduziram uma série de testes de causalidade de 

Granger, analisando as posições de negociantes de swap e mudanças no preço do petróleo, gás 

natural e futuros de milho, e não conseguiram encontrar alguma correlação estatística que 

explicasse o comportamento dos preços com as posições dos agentes de swap. 

Stoll e Whaley (2010) utilizaram testes de causalidade de Granger em busca de 

evidências que comprovassem que o aumento dos preços de commodities agrícolas nos 

mercados futuros, eram reflexo das posições dos negociadores de índices. 

Irwin e Sanders (2012) utilizaram novos dados sobre a posição dos investidores em 

índices, mas também não conseguiram encontrar evidências de uma ligação com os 

movimentos dos preços. 
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Diversos economistas, como Krugman (2008), Stoll e Whaley (2010), Irwin e Sanders 

(2012) e Fattouh, Kilian e Mahadeva (2012), argumentam que há pouca evidência sistemática 

para apoiar a bolha de preços das commodities e que os especuladores nestes mercados não 

são motivo de preocupação. 

Em resumo, a literatura indica que os impactos da financeirização na mudança 

estrutural nos mercados futuros e de commodities na última década existiu, mas que ainda não 

há evidências suficientes que possam mensurar seu impacto, principalmente no que diz respeito 

a bolha de preços das commodities no início dos anos 2000 (IRWIN E SANDERS 2012). 

Para Tang e Xiong (2012), Em vez de focar nessas duas visões extremas, os 

pesquisadores devem testar se a financeirização afetou os mercados de commodities por meio 

dos mecanismos que sustentam o funcionamento desses mercados: armazenamento, 

compartilhamento de risco e descoberta de informações. Por esse ângulo, a evidência sugere 

que a financeirização pode ter transformado as duas últimas funções dos mercados de futuros 

de commodities, relacionando-o ainda mais com o mercado financeiro. 

A literatura sugere que o mercado financeiro e o mercado de commodities, relacionam-

se através do que foi denominado como Financeirização de commodities, esse fenômeno 

ocorre devido a oscilação existente em ambos os mercados e na oscilação de preços que ocorre 

tanto para os ativos financeiros quanto para os ativos de commodities. A financeirização 

apresenta-se ainda mais evidente, em período de crises, onde os ativos apresentam maior 

volatilidade, e a previsibilidade dos riscos torna-se cada vez mais complexa, forçando os 

gestores de fundos e demais agentes do mercado financeiro a buscar operações de hedge para 

seus ativos.  

Dado que a pandemia trouxe diversos impactos ao setor financeiro e ao comportamento 

dos preços dos ativos e das commodities, e em função da conexão dos mercados financeiros 

globais, os gestores de carteiras tendem a seguir estratégias de portfólio global para reduzir seu 

risco de mercado. Essa estratégia é composta por uma carteira de investimentos que cobre 

várias commodities financeiras, incluindo ações, opções, futuros e títulos em diferentes bolsas 

e em diferentes países. O mercado de futuros também é um dos setores financeiros importantes 

para os fluxos de capital, o que inclui muitos mercados de futuros agrícolas e a chamada 

financeirização na composição da estratégia destes portfólios. (WANG, SHAO E KIM, 2020). 

Salisu, Akanni e Raheem (2020), concluíram em sua tese que dentro da formulação de 

estratégias para investidores, o monitoramento das mudanças no ciclo de negócios globais, 

especialmente durante períodos de crise de saúde global, assim como ajustar suas carteiras de 

investimento de forma a diversificar os ativos e, mitigar ou contornar perdas são aspectos de 
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extrema relevância. Esses pontos podem ser extrapolados para períodos de qualquer crise, que 

afete o fluxo global de capitais e a atividade de crédito e que ainda tenha a tendencia de alterar 

o ciclo de negócios e a transmissão de riscos. Além disso, é fundamental para melhorar o 

desempenho das carteiras de ativos e dirimir seus riscos, que os investidores, diversifiquem 

seus ativos com a inclusão de ativos com relativa estabilidade, como as commodities agrícolas.  

Notadamente não há um consenso sobre os impactos da financeirização nos preços das 

commodities agrícolas, principalmente ao relacionarmos apenas as posições dos fundos 

especulativos. Assim como também não há uma conclusão entre os principais estudiosos do 

tema, a respeito da utilização de ativos de commodities, para diversificação de carteira e, 

consequentemente dos riscos atrelados a uma carteira composta apenas por ativos financeiros. 

A partir de 2020, toda essa discussão ganha um componente novo e substancial para a 

realização das análises e desenvolvimento de modelos, o fator pandemia, o impacto nos 

principais mercados financeiros foi extremamente relevante, os principais índices mundiais de 

ativos foram afetados e os preços das commodities agrícolas também. Neste trabalho, 

abordamos o impacto da financeirização de commodities, representada pelas posições líquidas 

dos fundos especulativos, nos preços das commodities milho, soja e boi gordo durante o ano 

de 2020. Esse tema se torna relevante, a partir do momento em que a pandemia apresenta 

impactos diretos na economia global e coloca em xeque a segurança alimentar mundial.  

 

2.2. CORONAVIRUS (COVID 19) E O MERCADO FINANCEIRO 

 

O surto de Coronavírus (covid 19) em dezembro de 2019, desencadeado em Wuhan na 

China, rapidamente evoluiu de uma preocupação de saúde pública provincial para um colapso 

global, para se ter uma ideia em apenas 100 dias, o vírus infectou mais de um milhão de pessoas 

e ocasionou mais de 60 mil mortes no mundo. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

da saúde (OMS), declarou oficialmente, o surto de Coronavírus (covid 19) como uma 

pandemia. 

No brasil, o primeiro caso de Coronavírus (covid 19) foi registrado no dia 26 de 

fevereiro de 2020. Em 13 de março, as secretarias estaduais de saúde anunciaram 

recomendações para reduzir a disseminação do vírus. No dia 20 de março, o governo brasileiro 

reconheceu a transmissão em todo o país.  

Uma pandemia, pode ter consequências devastadoras para a sociedade e a economia 

global. De acordo com Padhan e Prabheesh (2021), uma pandemia pode gerar distúrbios 

sociopsicológicos em uma sociedade, em que os pobres testemunham uma crise mais 
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acentuada do que os mais ricos, fato que poderá ser comprovado em estudos futuros a respeito 

do Coronavírus (covid 19), além disso, uma pandemia pode levar a crises econômicas e de 

saúde. Os efeitos permanecem incertos devido à falta de um padrão preditivo de sua ocorrência, 

particularmente na ausência de solução farmacológica. 

Muitos países adotaram políticas extremas de quarentena e até mesmo medidas de 

isolamento total ou confinamento (lockdown) para conter a disseminação do vírus. Além dos 

impactos sanitários relacionados à infecção de pessoas e mortes, o novo coronavírus, teve 

impacto direto nas economias dos países, como aumento do número de desempregos, inflação, 

entre outros. No mercado financeiro, a resposta foi imediata, os principais mercados de ações, 

apresentaram uma queda de dois dígitos, o S&P 500, chegou a apresentar uma queda de 30% 

em 16 pregões. No Brasil, o índice Ibovespa variou de 118 mil pontos em 02 de janeiro de 

2020 e em março de 2020 atingiu 60 (sessenta) mil pontos, tendo uma queda de 

aproximadamente 96% causando pânico no mercado financeiro e esse comportamento não foi 

diferente em outras partes do mundo. 

A volatilidade é fundamental para o funcionamento dos mercados financeiros, ela atua 

como um termômetro de risco financeiro, estresse ou incerteza em torno dos investimentos 

financeiros e, portanto, é de interesse natural para gestores de fundos, investidores de varejo, e 

CFOs de empresas. A literatura estabeleceu uma ligação entre crises, intervenções 

governamentais, incerteza política e volatilidade do mercado financeiro. Várias tentativas 

também foram feitas para testar a relação entre a recente crise do coronavírus e a volatilidade 

do mercado ( ALBULESCU, 2021). No entanto, a literatura existente ainda apresenta certas 

limitações em termos de dados, estudos e ligações que estabeleçam, de fato, relações entre o 

coronavírus (covid 19) e seus impactos não só no mercado financeiro, mas nas relações 

humanas como um todo, visto que a escala desta pandemia nunca foi testemunhada. 

De forma mais ampla, estudar a sensibilidade dos títulos financeiros a fatores externos 

é fundamental para analistas de mercado e estrategistas. A descoberta de que os mercados de 

ações têm sido altamente uniformes, apesar das tendências consideravelmente diferentes nos 

casos e mortes de COVID-19 pode ser extremamente importante para a construção de futuras 

políticas ou estratégias financeiras dos agentes que atuam no mercado financeiro global 

(JAMES E MENZIOS 2020). 

Ali, Alam e Rizvi (2020), em seu estudo, avaliam a volatilidade dos mercados 

financeiros em dois momentos, Epidemia (dezembro 19 a 10 de março 20) e Pandemia (pós 10 

de março 2020), após essa segregação, encontraram que houve aumento significativo na 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320306310#bib0002
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volatilidade dos mercados de ações nos EUA, Reino unido e Alemanha à medida que o estágio 

de epidemia evoluía para pandemia. 

De acordo com Zhang, Hu e Ji (2020), os mercados financeiros viram um movimento 

dramático em uma escala sem precedentes. Os resultados obtidos em seu trabalho, 

demonstraram que os riscos do mercado financeiro global aumentaram substancialmente em 

resposta à pandemia. As reações individuais do mercado de ações estão claramente 

relacionadas à gravidade do surto em cada país. A grande incerteza da pandemia e as perdas 

econômicas associadas tornaram os mercados altamente voláteis e imprevisíveis.  

Estudos voltados apenas para a análise do mercado de ações, como o desenvolvido por 

Wang e Enilov (2020), levantaram a hipótese de que o número de novos casos do coronavírus 

(covid 19), influenciava significativamente os retornos das ações, nos mercados financeiros 

internacionais. Através de testes de causalidade de Granger, foi possível demonstrar que o 

modelo desenvolvido sugere causalidade de Coronavírus (covid 19) para os retornos dos 

mercados de ações em algumas economias. Confirmando a teoria proposta de que a 

disseminação do Coronavírus (covid 19) foi capaz de estabelecer uma influência dominante de 

curto prazo sobre os movimentos de estoque em alguns mercados financeiros internacionais. 

Por meio da análise de séries temporais multivariadas e classificando os países em 

clusters, de acordo com a evolução do coronavírus (covid 19), James e Menzies (2020), 

analisaram o impacto do coronavírus (covid 19) nas populações e nos mercados de ações em 

92 países. Neste trabalho, o Brasil figurou em um dos clusters como um dos países mais 

afetados pela doença, os resultados demonstraram que apesar da alta heterogeneidade das 

análises, demonstrando mudanças frequentes de país a país nas bases analisadas, foi possível 

observar alta homogeneidade nos mercados. Todos mudaram junto com uma redução 

substancial em março, seguida por uma recuperação estável, e nenhuma relação qualitativa ou 

quantitativa com quaisquer desenvolvimentos no COVID-19. 

Ainda em relação aos impactos da pandemia nos mercados financeiros, Goodel (2020), 

destaca o enorme impacto econômico e social do Coronavírus (covid 19), ao compará-lo com 

outros eventos de grande escala e suas consequências econômicas.  O autor afirma que o 

Coronavírus (covid 19), está criando destruição econômica em uma escala sem precedentes 

(veja o pacote de resgate de US $ 2,2 trilhões nos Estados Unidos contra o pacote de US $ 750 

bilhões durante a crise financeira global). Mas, ao contrário de um conflito nuclear global, 

Coronavírus (covid 19) tem sobrevivência e o valor dos mercados financeiros permanecerá 

extremamente relevante. Parece muito provável que da próxima vez que houver o surgimento 

repentino de uma doença respiratória contagiosa, haverá concomitantemente uma reação 
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substancial do mercado financeiro global. Certamente o Coronavírus (covid 19) moldará 

futuras investigações de risco de cauda e mercados financeiros. 

Estudos recentes, tentaram investigar a forma como novos casos da pandemia 

Coronavírus (covid 19), se relacionam com o mercado financeiro e, consequentemente, com o 

gerenciamento de risco. Albulescu (2021), verificou que o prolongamento da pandemia do 

Coronavírus (covid 19) é uma fonte importante de volatilidade financeira. A volatilidade 

financeira, possui diferentes fontes, está ligada a condições econômicas,  institucionais, e 

incertezas do mercado ou ainda anúncios macroeconômicos. Neste estudo, os autores 

utilizaram a volatilidade relacionada ao S&P500 como uma proxi para a volatilidade dos 

mercados financeiros dos EUA e compararam com mercados em nível global. Desta forma foi 

possível confirmar a hipótese inicial de que a persistência da crise pandêmica, ou seja, quanto 

mais tempo a pandemia persistir e consequentemente sua incerteza relacionada, esses fatores 

amplificam a volatilidade dos mercados financeiros dos EUA, afetando, assim, o ciclo 

financeiro global. 

Pak et al (2020), analisaram os impactos das consequências econômicas da pandemia 

tais como, redução de renda, aumento do desemprego, interrupção nos setores de transporte, 

serviços e manufatura entre outros. Os autores identificaram em sua pesquisa, o quão afetados 

foram os mercados financeiros globais, sendo que os principais índices do mercado chegaram 

a perder um quarto de seu valor. No entanto, um dos indicadores de maior relevância da 

pesquisa foi que houve relações negativas significativas entre os números diários de casos de 

coronavírus (covid 19) e diversos índices de ações. Os dados diários sobre a volatilidade do 

mercado de ações e os movimentos de preços são bons indicadores de confiança dos 

consumidores e empresas na economia e, neste caso, os dados obtidos apresentaram relações 

negativas.  

O Coronavírus (covid 19) não é apenas uma pandemia global e crise de saúde pública, 

afetou também e, de forma bastante grave a economia global e os mercados financeiros como 

um todo. Ficou claro que a maioria dos governos do mundo subestimou os riscos da rápida 

disseminação do COVID-19 e foi principalmente reativo em sua resposta à crise. Como os 

surtos de doenças provavelmente não desaparecerão no futuro próximo, ações internacionais 

proativas são necessárias não apenas para salvar vidas, mas também para proteger a 

prosperidade econômica (PAK ET AL, 2020). 

Zaremba, et al (2020), analisaram de que forma as medidas governamentais adotadas, 

se relacionavam com a volatilidade e retorno das ações ao redor do mundo. Para esta análise, 

foram listadas políticas adotadas em 67 países, o estudo examina a relação entre o rigor das 
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respostas das políticas governamentais e a volatilidade do mercado de ações, por meio de 

análises de regressão dos dados, apresentadas em diferentes painéis. Por fim, os autores 

concluíram que as intervenções não farmacológicas do governo aumentam de forma 

significativa a volatilidade nos mercados financeiros globais. 

Ainda de acordo com Zaremba et al (2020), além do impacto econômico, as medidas 

de contenção relacionadas ao combate do Coronavírus (covid 19) influenciam no ambiente de 

negociação nos mercados financeiros. Como reflexo, temos o aumento da volatilidade nos 

mercados financeiros, que podem provocar um movimento de vendas generalizadas de ativos 

de risco. Além disso, a volatilidade elevada também pode se traduzir em um custo de capital 

mais alto. 

Enquanto não tivermos a vacinação em massa da população mundial, o vírus 

provavelmente continuará se disseminando e impactando nas atividades econômicas e no 

mercado financeiro como um todo, principalmente em relação a volatilidade dos mercados. 

Ainda resta saber, se o desdobramento da crise terá um impacto estrutural duradouro na 

economia global ou se terá consequências financeiras e econômicas de curto prazo.  

Diante disso, além de todos os processos cabíveis de cuidado com a saúde pública, 

entender e avaliar o comportamento dos preços das commodities agrícolas nesse cenário de 

pandemia, se torna importante para todos os envolvidos desde a cadeia produtiva até para os 

investidores que buscam diversificar seu portfólio.  Isso porque a pandemia afetou não somente 

o mercado financeiro, mas à medida que a pandemia avançava, à necessidade de conter o vírus 

desencadeou uma série de implicações relacionadas a crises econômicas e de segurança 

alimentar. Embora nenhuma grande escassez de alimentos tenha surgido, os mercados 

agrícolas e de alimentos enfrentaram interrupções devido à escassez de mão de obra, mudanças 

na demanda e oferta de produtos agropecuários, perda de renda de grande parte da população 

mundial e restrições as exportações, todos esses fatores descritos, influenciaram de alguma 

forma o comportamento e determinação de preços dos produtos agropecuários, principalmente 

as commodities, portanto o próximo tópico trata do impacto do covid 19 para as commodities 

agrícolas. 

 

2.3. CORONAVIRUS (COVID 19) E O MERCADO DE COMMODITIES AGRÍCOLAS 

 

A economia mundial sofreu fortes impactos devido as ações impostas pelos governos, 

com o objetivo de controlar a disseminação do Coronavírus (covid 19). As restrições afetaram 

todos os setores econômicos mundiais. O setor produtivo agropecuário, em especial, também 
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apresentou descontinuidade em determinadas atividades, mas suportou as mudanças impostas 

pela pandemia, e se fortaleceu frente à necessidade mundial de fornecimento de alimentos. A 

pandemia gerou uma disfunção entre a oferta e demanda mundial de produtos agropecuários, 

consequentemente afetando os preços dos principais produtos agrícolas nacionais e suas 

cotações internacionais. 

Para as commodities e outros produtos voltados ao mercado externo e que apresentam 

cadeias mais estruturadas, os efeitos negativos foram imediatos, diante do cenário de retração 

da economia e principalmente da demanda e oferta de commodities. O mercado de petróleo foi 

severamente afetado, ocasionando em quedas acentuadas nos preços da commoditie ao longo 

do ano de 2020, as commodities de metais preciosos e industriais também apresentaram queda 

em seus preços, neste cenário, as commodities agrícolas foram as menos afetadas. 

Não somente, as cadeias do boi gordo, soja e milho, mas o agronegócio como um todo, 

ganharam relevância em termos estratégicos devido à preocupação mundial com a segurança 

alimentar em meio a pandeia e a necessidade de garantir fornecimento de alimentos a um baixo 

custo, em um cenário em que problemas de ordem econômica e sanitária, afetaram a dinâmica 

das cadeias de suprimento. A pecuária global, incluindo o boi gordo, se defrontou com o 

fechamento de plantas frigoríficas e diferentes gargalos logísticos, que são ainda mais nocivos 

em cadeias de refrigerados e carga viva. Embora esses fatores tenham impactado o 

processamento e a oferta destes produtos, de maneira geral, o abastecimento não foi 

prejudicado. Do lado das commodities soja e milho, a primeira reação foi uma elevação na 

demanda mundial, devido às incertezas geradas pelo confinamento. Este cenário gerou 

preocupação em relação aos estoques mundiais destas commodities, e a preocupação com o 

fornecimentos dos volumes demandados. Porém a cadeia de suprimento, foi menos afetada do 

que a pecuária, dado seu modelo de produção. no entanto, choques de logística, 

armazenamento, e concorrência com demais produtos agrícolas, influenciaram na variação dos 

preços destas commodities ao longo do ano de 2020. (SOENDERGAARD ET AL, 2020).  

São inúmeros os trabalhos publicados, que tentaram de alguma forma, analisar o 

impacto da pandemia nos mercados de commodities mundiais, as pesquisas a seguir são 

exemplos de como as pesquisas vem evoluindo ao longo do tempo. 

Adekoya e Oliyide (2020), analisaram como o Coronavírus (covid 19) impulsiona a 

conexão entre commodities e mercados financeiros. Nesta análise, os autores utilizaram TVP-

VAR e o teste de causalidade em quantis e os resultados mostram que a pandemia foi 

amplamente responsável pela transmissão de riscos em vários mercados de commodities e 

financeiros. Os autores concluíram que as mudanças nos negócios globais ou no ciclo 
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financeiro representam importantes movimentos dos fluxos de capital globais e nos preços dos 

ativos negociáveis em diversos mercados financeiros, uma vez que induzem preferências de 

risco para os investidores. Neste sentido, se a economia global passou por todas essas 

mudanças de ciclo durante o período da pandemia do Coronavírus (covid 19), pode-se 

argumentar que há conexão entre os mercados de commodities e financeiros. 

Tröster e Küblböck (2020), avaliaram os efeitos do Coronavírus (covid 19) em países 

dependentes de commodities, os autores identificaram por meio da análise de uma base de 

dados diária e semanal, que os preços das commodities reagiram à pandemia e a volatilidade 

de todos os tipos de commodities aumentou significativamente.  

Rajput et al (2020), apresentam uma visão geral indicativa sobre os impactos do 

Coronavírus (covid 19) no mercado de commodities, a análise foi realizada com a compilação 

de dados e índices de preços.  O autor cita que durante uma pandemia a mercadoria exigida é 

o estoque agrícola. Isso devido ao fato de que as medidas de controle adotadas como a 

contenção no fluxo de pessoas levam a um aumento no consumo de commodities agrícolas. 

No entanto, o que foi notado foi a queda dos preços das commodities, refletindo menor 

elasticidade-renda da demanda por commodities agrícolas (GLAUBER ET AL, 2020). Por 

outro lado, o mercado global de alimentos continua amplamente abastecido. 

Nesta pandemia, ao compararmos os principais setores de commodities (energia, 

metais, agricultura), nota-se que o menos afetado foi o mercado mundial agrícola, alguns 

alimentos apresentaram queda em seus preços no início de janeiro do ano de 2020, sugerindo 

uma menor demanda por commodities agrícola. Porém ao longo do ano de 2020, outros fatores 

passaram a impactar no preço das commodities agrícolas, como por exemplo, a queda nos 

preços do petróleo bruto e na produção de gasolina influenciou as safras utilizadas para a 

produção de biocombustíveis, como milho e soja. 

Desta forma, Wang, Shao e Kim (2020), exploraram o impacto do covid 19, nas 

correlações cruzadas entre o petróleo bruto e os mercados futuros agrícolas. Foi realizada uma 

abordagem de análise de Multifractal Detrended Cross Correlation Analysis (MF-DCCA) para 

analisar as correlações cruzadas e entre os resultados encontrados, os autores identificaram 

que, de fato, as correlações cruzadas de todos os futuros agrícolas aumentaram após o 

surgimento do coronavírus (covid 19). 

 A pesquisa desenvolvida por Elleby et al (2020), lança seu olhar para o choque causado 

na demanda dos mercados agrícolas mundiais, por meio da análise de diversos cenários e 

simulações realizados com o modelo Aglink-Cosimo. De certa maneira, o trabalho quantifica 

os impactos resultantes nos mercados agrícolas globais e consegue mostrar que o efeito da 
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recessão proporcionado pela pandemia, que exerce baixa pressão sobre os preços, 

principalmente para as commodities de alto valor agregado.  

Salisu, Akanni e Raheem, 2020, submeteram o índice global do medo (GFI) para a 

pandemia COVID-19 ao estudo empírico, examinando seu poder preditivo na previsibilidade 

dos retornos dos preços das commodities durante a pandemia. Os resultados demonstraram 

uma relação positiva entre os retornos dos preços das commodities e o índice geral de medo 

global. Confirmando a hipótese inicial sugerida pelos autores. Além disso, os resultados ainda 

apontaram que o mercado de ações e o índice GFI, apresentam associação negativa, isso 

demonstra que o mercado de commodities, assim como defendido por Tang e Xiong (2012), 

serve como uma boa proteção para os investidores contra as volatilidades e o declínio dos 

ativos convencionais, especialmente ações. 

Gagnon, Manseau e Power (2020), analisaram se a diversificação de carteira de ativos 

com commodities é significativamente melhor. Os autores analisaram um caso específico para 

o Canadá e utilizaram uma metodologia de otimização de portfólio, baseada na abordagem de 

Daskalaki e Skiadopoulos (2011), que os permitiu analisar além de média-variância e incluir 

momentos de preferência do investidor. Os autores concluíram que a retirada dos investidores 

institucionais do mercado de commodities, associada à queda dos preços e aumento da 

volatilidade, é uma das razões pelas quais as correlações entre os ativos financeiros e os de 

commodities estão agora mais baixas do que antes, isso se traduz em um melhor potencial de 

diversificação utilizando commodities durante a crise financeira global. Os resultados sugerem 

que os benefícios da diversificação aumentam em ambientes com taxas de juros baixas, como 

ocorrido no ano de 2020, e que a diversificação utilizando commodities pode ser fundamental 

para os investidores. 

De Acordo com Baldwin e di Mauro (2020), a pandemia desencadeou uma série de 

eventos que afetaram o mercado de commodities, principalmente por impactar na oferta e 

demanda simultaneamente. A combinação de choques simultâneos de oferta e demanda com 

contração econômica nos níveis doméstico e internacional não tem precedentes, esses choques 

marcaram a si próprios por meio de uma variedade de canais, com impactos diferentes de 

mercadorias diferentes. 

De maneira geral, os artigos aqui apresentados, tentaram elucidar as relações existentes 

entre a oferta e demanda mundial de commodities agrícolas, em meio aos impactos gerados 

pela pandemia da covid 19. O mundo enfrentou uma crise sem precedentes, tanto do ponto de 

vista sanitário como financeiro, evidenciando a grande preocupação com a garantia da 

segurança alimentar. Os sistemas de produção e o consumo de produtos do agronegócio, são 
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hoje ainda mais conectados, reflexo da expansão e ampliação do comercio internacional de 

produtos agrícolas na última década, tal fato indica que choques de oferta e demanda, são 

altamente transmissíveis e que restrições de comercio podem agravar a crise. 

Mesmo com várias pesquisas sendo desenvolvidas em relação ao comportamento dos 

preços das commodities nos mercados financeiros durante a pandemia, percebe-se que há uma 

lacuna na literatura referente ao tema de financeirização, por isso nessa pesquisa resolvemos 

entender se a financeirização impactou os preços das commodities de boi gordo, milho e soja 

durante o ano de 2020. No próximo tópico definimos o conceito de financeirização e pesquisas 

desenvolvidas sobre o tema. 
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3. BASE DE DADOS 

 

A análise dessa pesquisa é baseada em dados semanais para os preços e posição líquida 

dos fundos especulativos em commodities de Boi, Milho e soja para o ano de 2020.  

Os preços das commodities de boi, soja e milho foram coletados na Bloomberg, para a 

soja e o milho foram coletados preços em (USD/bu), ou dólares por buschel. Para a commoditie 

boi gordo, foram coletados preços (USD/lb), ou dólares/libra. 

Para a informação de especulação financeira e identificação dos Fundos especulativos, 

foram utilizados os dados fornecidos pelo Commodity Futures Trading Commission (CFTC).  

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), publica semanalmente, os dados dos 

relatórios Commitments of Traders (COT), para que o público interessado, possa entender de 

maneira mais transparente a dinâmica do mercado de futuros. Os relatórios COT fornecem o 

detalhamento de informações dos contratos em aberto, para futuros e opções, nos mercados 

futuros nos quais 20 ou mais negociadores mantem posições iguais ou superiores aos níveis de 

relatório estabelecidos pelo CFTC, os dados correspondem às posições dos negociadores 

obtidas toda terça-feira e publicadas na sexta-feira da mesma semana. 

Assim para obtenção dos dados dos agentes negociadores dos mercados futuros de 

commodities, foram extraídos do relatório Supplemental do CFTC, denominando a posição 

dos Fundos Especulativos como a soma das posições líquidas dos Agentes Reportáveis 

classificados como Não Comerciais e os Agentes Não Reportáveis do relatório em questão, 

assim como realizado por (MARCHETO, 2020). 

Portanto, a base de dados utilizada contempla os preços CBOT das commodities de soja 

milho e boi gordo, para o ano de 2020 e o comportamento dos agentes negociadores dos 

contratos futuros e de opções informados no relatório COT do CFTC no ano de 2020, aqui 

classificados em fundos especulativos. Os dados são semanais tanto para a posição dos agentes, 

quanto para os preços das commodities. 

 

3.1. ESTATISTICA DESCRITIVA DOS PREÇOS DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS 

 

O ano de 2020 foi um ano extremamente atípico para o mercado financeiro como um 

todo, foram recorrentes as oscilações em torno dos principais índices do mercado financeiro 

mundial, notadamente relacionado à Pandemia do novo coronavírus. Neste sentido, ao 

analisarmos os principais indicadores mundiais de preços de commodities agrícolas, o 

comportamento não foi diferente do apresentado nos demais ativos financeiros. 
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A Tabela 1, apresenta as principais características descritivas das séries de retornos para 

as commodities de boi, milho e soja. A amostra consistiu em 50 semanas e 49 retornos 

logarítmicos para cada série temporal. 

 

Tabela 1. Análises das séries temporais de retornos das commodities analisadas. 

 Boi Milho Soja 

Media -0.003 0.005 0.002 

Mediana 0.006 0.005 0.003 

Maxima 0.081 0.054 0.077 

Minima -0.134 -0.042 -0.076 

Desvio Padrão 0.041 0.024 0.031 

Assimetria -1.185 -0.093 0.037 

Curtose 2.333 -0.685 0.148 

Observações  49 49 49 

   

 

Através da tabela 1, pode-se observar que o Boi obteve o maior retorno semanal, variando em 

até 8,1%, seguidos pela soja (7,7%) e Milho (5,4%). O boi também obteve a maior queda em 

um período de 1 semana, atingindo uma oscilação negativa de mais de 13,4%. Os números de 

assimetria negativos mostram a existência de maior presença de retornos negativos para o boi 

e o milho.  

Através da Figura 1 é possível observar o comportamento dos preços e dos retornos das 

commodities analisadas. É possível verificar que há uma maior presença de clusters de 

volatilidade para a commoditie de boi.  
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Figura 1. Preços e Retornos das Commodities de Boi, Milho e Soja (Preço versus tempo), semanal durante o ano 

de 2020. 

 

 

  

3.2. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS FUNDOS ESPECULATIVOS 

 

Para muitos mercados de futuros e opções, existe a possibilidade de conhecermos o seu 

volume negociado analisando os valores dos contratos em aberto. O "Open Interest" é o 

número de contratos do mercado de futuros e/ou opções que não são compensados por ofertas, 

entrega etc. O Contrato em Aberto (Open Interest) é a soma de todas as posições compradas 

ou vendidas em um determinado mercado. 

O gráfico 1 identifica o número de contratos futuros e opções em aberto na Chicago 

Board of trade (CBOT) para cada uma das commodities analisadas (milho, boi gordo e soja) 
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ao longo do ano de 2020. Ao analisarmos o comportamento dos agentes que operam no 

mercado futuro e de opções, das commodities de soja, milho e boi gordo. É possível observar, 

de acordo com o gráfico 1, que o número de contratos em aberto, para as commodities soja e 

milho, apresentaram leve queda, nos números de contratos diários ao longo do mês de março, 

reflexo do início da formalização do Coronavírus (covid 19) como pandemia, fato que acabou 

resultando em queda nos principais mercados financeiros mundiais e, consequentemente nos 

volumes negociados de commodities agrícolas. Porém, no segundo semestre do ano de 2020, 

especificamente, a partir da segunda quinzena do mês de setembro, período de final do vazio 

sanitário e início do plantio de soja e milho no Brasil, o volume de contratos tornou a curva 

mais ascendente mantendo-se desta forma até o final do ano. Ao longo do ano, os contratos 

negociados para boi gordo, apresentaram uma leve queda. 

 

Gráfico 01.  Número de Contratos futuros e opções em aberto -CBOT 

 

Fonte: elaborado pelo autor, com dados do CFTC. 

 

A análise do relatório COT, elaborado pelo CFTC, nos permite avaliar os 

comportamentos dos agentes que atuam nos mercados, através da análise de suas posições, 

compradas ou vendidas neste mercado, ou seja, a posição líquida de cada um dos agentes, que 

é calculada através da fórmula: 

   𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 − 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 

Fonte: Relatório CFTC 

 

A identificação da posição líquida dos agentes do mercado, se faz importante pois o 

mercado sempre encontra o ponto de cruzamento entre a oferta e a demanda, ou seja, o ponto 
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onde os compradores estão interessados em comprar e os vendedores em vender. A oferta e a 

demanda, estão sempre mudando, esse fato, faz com que o preço futuro de determinadas 

commodities apresente riscos. Desta forma, de acordo com Hull (2008), cada agente integrante 

dos mercados futuros e de opções apresentam, um características em relação a manutenção de 

suas posições, compradas ou vendidas, geralmente os hedgers, tendem a manter posições 

vendidas, e os especuladores tendem a manter posições compradas. Em consequência, a 

expectativa de que os preços no futuro tendam a ser menores que o preço futuro esperado para 

o preço à vista. 

 Neste sentido, classificamos os fundos especulativos para cada uma das commodities, 

como o somatório das posições líquidas dos agentes classificados como nom commercial e nom 

report, e identificamos comportamentos diferentes para cada uma das commodities estudas 

conforme gráficos abaixo. 

Os gráficos 2, 3 e 4 apresentam os valores da posição líquida dos fundos especulativos 

e preços das commodities analisadas, ao longo do ano de 2020. Notamos que no período 

analisado, os fundos especulativos, trocaram suas posições compradas e vendidas, 

principalmente a partir do mês de fevereiro, nota-se que este grupo inverteu sua posição líquida 

de contratos comprados para vendidos, mantendo e até mesmo ampliando essa posição a partir 

do mês de março até o final de setembro para as commodities de milho e boi gordo, de acordo 

com os gráficos 2 e 3. Esse comportamento demonstra que a volatilidade no preço futuro da 

commoditie analisada, gera incerteza nos gestores destes fundos e, consequentemente, fez com 

que os fundos especulativos assumissem uma posição mais vendida. Ao longo do ano, os fundos 

voltaram a assumir as posições compradas, especificamente a partir de setembro, observa-se 

uma elevação nos preços das commodities a partir da segunda quinzena deste mês. Os agentes 

que atuam nos contratos de soja, de acordo com o gráfico 4, mantiveram suas posições 

exclusivamente compradas em todo o período analisado, vale ressaltar que essa foi a única 

commoditie que apresentou a curva de preços ascendente no período. 
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Gráfico 02 – Posição Líquida dos fundos especulativos X Preços do milho CBOT 

 

Gráfico 03 – Posição Líquida dos fundos especulativos X Preços do boi gordo CBOT 

 

Gráfico 04 – Posição Líquida dos fundos especulativos X Preços da soja CBOT 
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4. METODOLOGIA 

O estudo realizado por Haase, Seiler e Zimmermann (2016), apresentou uma robusta 

revisão e avaliação da metodologia e resultados dos 100 artigos que foram publicados ou mais 

citados a respeito da financeirização nos preços futuros das commodities na última década, 

entre as várias metodologias analisadas não somente no estudo supracitado, mas na literatura 

com um todo a respeito da financeirização, verificamos a ausência de uma análise realizada por 

um método mais recente, visto que, grande parte das análises encontradas na literatura 

utilizaram o teste de causalidade de Granger para analisar a financeirização de commodities. 

Desta forma, optamos por utilizar o método de Detrended Partial Cross-Correlation Analysis 

(DPCCA) para nossa análise, a grande vantagem desse método com os encontrados na literatura 

é poder avaliar a correlação entre as séries temporais ao longo de várias escalas de tempo. 

Objetivo deste trabalho, foi identificar a financeirização de commodities por meio da 

análise da correlação entre os fundos especulativos posicionados em contratos futuros das 

commodities soja, milho e boi gordo, e os retornos dos preços dessas commodities ao longo do 

ano de 2020, no mercado de futuros da Chicago Board of Trade (CBOT) utilizando o método 

Detrended Partial Cross-Correlation Analysis (DPCCA). 

  Este método introduzido por Yuan et al, 2015, tem o objetivo de quantificar as 

correlações cruzadas de longo alcance entre séries temporais não estacionárias. 

Segundo Yuan et al. (2015), calculamos coeficientes de correlação cruzada parcial em 

diferentes escalas temporais. A implementação do DPCCA por m séries temporais de 

comprimento 𝑁 , 𝑥𝑖(𝑘), 𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑘 = 1,… ,𝑁  consiste em inverter uma matriz de 

coeficientes de correlação cruzada DPCCA calculados na escala n: 

 

                            𝜌(𝑛) =

(

 

𝜌1,1(𝑛)    𝜌1,2(𝑛)    ⋯    𝜌1,𝑚(𝑛)

𝜌2,1(𝑛)    𝜌2,2(𝑛)    ⋯    𝜌2,𝑚(𝑛)
    ⋮                ⋮             ⋱         ⋮        
𝜌𝑚,1(𝑛)    𝜌𝑚,2(𝑛)    ⋯    𝜌𝑚,𝑚(𝑛))

                                  (1) 

Onde 𝜌𝑖,𝑗(𝑛) =
𝐹𝑖,𝑗
2 (𝑛)

[𝐹𝑖(𝑛) 𝐹𝑗(𝑛)]
, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑚, 𝐹𝑖,𝑗

2 (𝑛)  é a covariância sem tendência 

entre duas séries obtidas por DCCA e 𝐹𝑖(𝑛) e 𝐹𝑗(𝑛)  são funções de flutuação DFA de séries 

individuais. A matriz inversa. 
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        𝐶(𝑛) =

(

 

𝐶1,1(𝑛)    𝐶1,2(𝑛)    ⋯    𝐶1,𝑚(𝑛)

𝐶2,1(𝑛)    𝐶2,2(𝑛)    ⋯    𝐶2,𝑚(𝑛)
    ⋮                ⋮             ⋱         ⋮        
𝐶𝑚,1(𝑛)    𝐶𝑚,2(𝑛)    ⋯    𝐶𝑚,𝑚(𝑛))

                                     (2) 

É então usado para calcular coeficientes de correlação cruzada parcial: 

                           𝜌𝐷𝑃𝐶𝐶𝐴(𝑖, 𝑗; 𝑛) =
−𝐶𝑖,𝑗(𝑛)

√𝐶𝑖,𝑖(𝑛)𝐶𝑗,𝑗(𝑛)
, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,𝑚,                                    (3) 

Que quantificam as correlações cruzadas intrínsecas entre as séries i e j, em cada escala 

n, quando a influência dos outros sinais é eliminada. Se as duas séries não são correlacionadas, 

𝜌𝐷𝑃𝐶𝐶𝐴(𝑛) oscila em torno de zero (limitado entre -1 e 1 para correlação cruzada negativa e 

positiva perfeita, respectivamente), enquanto para séries anti-correlacionadas 𝜌𝐷𝑃𝐶𝐶𝐴(𝑛) é 

estritamente negativo, e para séries com correlação cruzada positiva 𝜌𝐷𝑃𝐶𝐶𝐴(𝑛) é positivo. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com Tang e Xiong (2012), o processo de financeirização para as 

commodities acontece quando o preço da commoditie está correlacionado positivamente com 

seu fundo especulativo. Dessa forma este trabalho analisou as commodities de Boi gordo, 

Milho e Soja com a posição líquida dos seus respectivos fundos especulativos durante o ano 

de 2020 sob a perspectiva de várias escalas de tempo. 

A figura 2 apresenta as correlações para as séries estudadas em diferentes escalas de 

tempo através dos coeficientes do método DPCCA, ρXY
DPCCA(n) (ver Yuan, et al., 2015) para 

as correlações entre Boi, Milho e Soja e seus respectivos fundos especulativos. 

 

 

Figura 2. Coeficientes DPCCA 𝜌𝑋𝑌
𝐷𝑃𝐶𝐶𝐴(𝑛) para as series temporais financeiras estudadas: Boi, Milho e Soja em 

relação aos seus respectivos fundos especulativos, em diferentes escalas de tempo. O coeficiente DPCCA 

𝜌𝑋𝑌
𝐷𝑃𝐶𝐶𝐴(𝑛) quantifica a força da correlação cruzada líquida entre duas séries temporais X e Y na escala de tempo 

n. 
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A Figura 2 mostra que todos os coeficientes DPCCA variam em diferentes escalas de 

tempo. De acordo com Lin, Wang, Xie & Stanley (2018), quando os coeficientes DPCCA são 

menores que 0,3 e alguns coeficientes estão próximos de zero, isso implica que essas séries 

temporais são fracamente correlacionadas e são fortemente influenciadas por outros mercados. 

Então em uma escala entre -0,3 e 0,3 as séries são fracamente correlacionadas. 

Fica claro que para a série da soja, a partir de uma análise de escala de tempo de 

aproximadamente 5 semanas este ativo foi fracamente influenciado por seus fundos 

especulativos, indicando que a variação de preços não se deu pelo processo de financeirização, 

mas por outros motivos. 

Já para a série de retornos de preços da commoditie de milho fica claramente 

evidenciado que a partir de uma escala de tempo de 30 semanas os fundos especulativos 

influenciam fortemente a variação de seus preços, mostrando que há uma forte correlação entre 

as duas séries temporais a partir de uma escala de tempo de 30 semanas. 

Para a commoditie de Boi gordo, observa-se que a partir de uma escala de tempo de 10 

semanas há um comportamento contrário do que para a commoditie de milho, ou seja, os 

fundos especulativos se encontram correlacionados negativamente com os retornos dos preços 

do Boi, evidenciando que quando o volume dos fundos especulativos decresce os retornos do 

preço dessa commoditie crescem. 

Essa análise evidencia que os preços das commodities se comportam de maneira 

diferente uma das outras e que não há um padrão pré-definido. Como para a análise de outras 

séries temporais financeiras do mercado, já evidenciado por Lin, Wang, Xie & Stanley (2018) 

a escala de tempo faz diferença para a análise das commodities, sendo que as propriedades de 

financeirização variam de acordo com a escala de tempo analisada e também de acordo com o 

ativo analisado. 

Em uma escala de tempo de 10 semanas nenhuma commoditie sofreu variação de 

preços pela financeirização, em uma escala de tempo de 10 semanas ou mais a commoditie de 

boi gordo sofre influência negativa pelos fundos especulativos e em uma escala de tempo de 

30 semanas a commoditie de milho claramente é influenciada pelos fundos especulativos. 

Os choques de preços das commodities na crise do Coronavírus, até agora refletem a 

combinação simultânea de inúmeros fatores além da oferta e demanda em níveis nacionais e 

internacionais. Desta forma, deve-se esclarecer que a formação de preços dos produtos 

agrícolas, variam mais do que os preços de bens de consumo industrializados ou 

manufaturados (SANTOS ET AL. 2015). Sabe-se que por ser uma indústria a céu aberto, a 

produção agropecuária sofre interferência de uma diversidade de fatores que impactam na 
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oferta de produtos e formação de seus preços. O ano de 2020 trouxe uma série de restrições 

que visavam o combate da pandemia e que impactaram na produção agropecuária, tanto na 

oferta quanto na demanda. 

Essas interferências ocorridas ao longo de 2020, podem ter influenciado de forma mais 

decisiva a composição dos preços das commodities analisadas neste estudo, como por exemplo 

no caso da soja. De acordo com o Cepea-ESALQ, a commoditie de soja apresentou 

crescimento de 42,66% nos preços entre dezembro de 2019 e agosto de 2020 e substancial 

aumento na demanda externa e interna, atrelados a uma menor oferta nacional do produto. 

Sabe-se que grande parte da soja produzida no Brasil é exportada, no ano de 2020, tivemos 

uma grande elevação do dólar frente ao real, essa fato somado a um aumento na demanda 

mundial pelo grão, nos auxilia na compreensão dos resultados obtidos em nosso modelo, que 

apresentou fraca relação entre a financeirização e os preços da soja, evidenciando que fatores 

externos ao comportamento dos fundos especulativos, interferiram mais na formação dos 

preços da commoditie no ano de 2020 do que a posição dos fundos especulativos. 

O mesmo cenário pode ser descrito para a commoditie de boi gordo. As cotações 

apontaram para preços recordes, acima dos R$300/arroba, e um aumento de 12% no VPB, 

reflexo da crescente demanda mundial por essa commoditie. Porém, vale ressaltar que assim 

como a soja, o boi gordo é um dos principais produtos da pauta exportadora brasileira, desta 

forma em momentos de incerteza externa, seja por choques de longo prazo na taxa de câmbio, 

ou ainda impactos na demanda mundial, pode-se considerar que o preço do boi gordo se ajusta 

com maior velocidade, evidenciando o comportamento de correlação negativa com os fundos 

especulativos. 

Em relação ao ano de 2020 e já com alguns efeitos do isolamento social imposto pelo 

novo Coronavírus, identifica-se queda e recuperação no preço do milho, em janeiro 

apresentava o valor de Usd/bu 386, em agosto caiu para Usd/bu 307 e em dezembro apresentou 

forte recuperação batendo Usd/bu 451, e um dos fatores que contribuíram para essa forte 

recuperação foi o processo de financeirização. Os resultados apresentados em nossa análise 

identificam uma correlação positiva, para o impacto da financeirização no preço desta 

commoditie, principalmente ao analisarmos a recuperação de preços ocorrida a partir do mês 

de agosto, dado que com a pandemia, o consumo de alimentos aumentou e, consequentemente 

o consumo deste grão, o que faz com que mais players apostem na valorização do preço da 

commoditie podendo gerar a financeirização. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a financeirização de commodities por meio 

do estudo da correlação entre os fundos especulativos posicionados em contratos futuros das 

commodities soja, milho e boi gordo, e os retornos dos preços dessas commodities ao longo 

do ano de 2020, no mercado de futuros da Chicago Board of Trade (CBOT).  

O estudo trouxe três contribuições importantes para a literatura: a primeira é que cada 

commoditie se comporta de maneira diferente, ou seja, não podemos generalizar o 

comportamento para todas as commodities, cada uma, assim como os fatores que influenciam 

seus preços, devem ser avaliados separadamente. A segunda foi que para o ano de 2020 o preço 

da soja foi o menos afetado pela financeirização enquanto o preço do boi teve um impacto 

inversamente correlacionado com os fundos especulativos e o preço do milho positivamente 

correlacionado com os fundos especulativos. A terceira foi trazer à baila um novo método 

desenvolvido através dos modelos dinâmicos da econofísica para a análise das correlações 

cruzadas, que tem a vantagem de analisar o comportamento das correlações em várias escalas 

de tempo. 

Através dos resultados podemos observar que no caso da soja, a partir de uma análise 

de escala de tempo de aproximadamente 5 semanas este ativo foi fracamente influenciado por 

seus fundos especulativos, indicando que a variação de preços não se deu pelo processo de 

financeirização, mas por outros motivos que impactam a formação de preço da soja, como 

demanda mundial, câmbio, exportações entre outros. Já para a série de retornos de preços da 

commoditie de milho fica claramente evidenciado que a partir de uma escala de tempo de 30 

semanas os fundos especulativos influenciam fortemente a variação de seus preços. Para a 

commoditie de Boi gordo, observa-se que a partir de uma escala de tempo de 10 semanas há 

um comportamento contrário do que para a commoditie de milho, ou seja, os fundos 

especulativos se encontram correlacionados negativamente com os retornos dos preços do Boi, 

evidenciando que quando o volume dos fundos especulativos decresce os retornos do preço 

dessa commoditie crescem. Essa análise evidencia que os preços das commodities se 

comportam de maneira diferente uma das outras e que não há um padrão pré-definido 

Complementando a análise de Lin, Wang, Xie & Stanley (2018) que estudam o preço 

do ouro em vários mercados, nós afirmamos que a escala de tempo faz diferença para a análise 

das commodities de soja, milho e boi, sendo que as propriedades de financeirização variam de 

acordo com a escala de tempo analisada e também de acordo com o ativo analisado. 
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Embora o tema financeirização seja muito amplo e possua extensa literatura fica claro 

que ainda existem muitas lacunas, principalmente em relação a estudos e modelos que possam 

auxiliar o agronegócio brasileiro na tomada de decisão. Para estudos futuros, sugere-se a 

utilização da mesma ferramenta de análise DPCCA, por ser uma ferramenta robusta e que pode 

trazer resultados através de modelos dinâmicos em várias escalas de tempo, para analisar os 

preços de outras commodities, incluindo não somente os fundos especulativos, mas outras 

variáveis, como indicadores macro e microeconômicos. Além disso sugere-se uma análise 

antes, durante e após a pandemia para que os resultados possam ser comparados com os do 

presente estudo. 
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