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trajetória.  

Aos meus pais, José Luís e Denise, por me incentivarem e não medirem esforços para que eu 

seguisse pelo caminho dos estudos. Obrigado por tanto amor, esforço e dedicação ao longo da 

vida.  

À minha irmã, Bárbara, sempre presente. És o grande exemplo da minha vida. 

À minha amada Paola, que tem papel fundamental no cumprimento deste desafio. Serei 

eternamente grato por todo companheirismo e amor dedicados nesta etapa. 
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RESUMO 

Objetivo: O presente estudo pretende, por meio de um estudo de caso realizado em uma média 

empresa, no período de 2015 a 2020, compreender de que forma a gestão de risco cambial pode 

contribuir para o aumento da competitividade. 

Metodologia: Para a realização deste trabalho foi avaliada uma amostra de todas as 79 vendas 

externas realizadas pela empresa, cuja forma de pagamento fora a carta de crédito à vista. Por 

meio de estatística descritiva e análise de frequências acumuladas foi avaliada a significância 

dos resultados obtidos pela empresa, assim como o estimado com a operação de hedge no 

mercado de dólar futuro.  

Resultados: Foi verificado que há relação significativa entre a utilização de hedge cambial 

negociado no mercado futuro com o aumento da competitividade para o caso analisado. Em 

período de fortes oscilações cambiais, o hedge se mostrou um gerador de vantagens 

competitivas, à medida em que atua na diminuição dos riscos relacionados a exposição cambial.  

Limitações: A pesquisa apresentou como limitação não relacionar os resultados obtidos com 

os resultados contábeis, com vistas a mensurar o impacto do desempenho com e sem hedge 

para todas as atividades desenvolvidas pela empresa. Também foram descartados possíveis 

custos com a operação de hedge, além de considerar que a empresa teria caixa suficiente para 

arcar com os ajustes diários da variação cambial. 

Contribuições práticas: O trabalho contribui para a importância do estudo dos mecanismos 

de hedge cambial para empresas de médio porte, bem como para a necessidade do domínio das 

ferramentas disponíveis no mercado. É importante compreender como a gestão de risco cambial 

eficaz pode gerar vantagens competitivas. 

Contribuições acadêmicas: Corroborar com estudos prévios acerca da influência das 

variações cambiais para as empresas brasileiras e contribuir para a discussão sobre gestão de 

risco cambial. 

Originalidade: A originalidade desta pesquisa reside no estudo da efetividade do hedge 

cambial como gerador de vantagens competitivas para empresas de médio porte, não tendo sido 

localizado objetivos semelhantes em pesquisas prévias. 

Pesquisas futuras: Para estudos futuros, recomenda-se a mensuração do desempenho em 

mercado de opções para empresas que não realizam hedge. O intuito é verificar em outro 

mercado a efetividade da operação hedge para geração de vantagens competitivas. 

Palavras-chave: Gestão de Risco; Exposição Cambial; Hedge; Competitividade. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.  

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Purpose: This study aims, through a case study carried out in a medium-sized company, 

comprising the period from 2015 to 2020, to understand how foreign exchange risk 

management can contribute to increase competitiveness. 

Design/Methodology: In order to carry out this work, a sample of all 79 external sales carried 

out by the company, whose payment term had been a letter of credit at sight, was evaluated. 

Through descriptive statistics and analysis of accumulated frequencies, the meaning of the 

results obtained by the company was evaluated, as well as the estimated with the hedge 

operation in the future dollar market.  

Findings: A significant relationship between the use of foreign exchange hedge, negotiated in 

the future market, with increased competitiveness for the case analyzed, was verified. In a 

period of strong exchange rate fluctuations, the hedge proved to be a generator of competitive 

advantages, as it works to reduce risks related to exchange exposure. 

Research limitations: Not to relate the results obtained with the accounting results, in order to 

measure the impact of performance with and without hedge for all activities developed by the 

company, was a research limitation founded. Possible costs with the hedge operation were also 

ruled out, in addition to considering that the company would have enough cash to cover the 

daily adjustments of the exchange rate variation. 

Practical implications: The work contributes to the importance of studying exchange rate 

hedge mechanisms for medium-sized companies, as well as the need to master the tools 

available in the market. It is important to understand how effective foreign exchange risk 

management can generate competitive advantages.   

Academic implications: Corroborate with previous studies about the influence of exchange 

rate variations for Brazilian companies; contribute to the discussion on exchange rate risk 

management.  

Originality: The originality of this research resides in the study of the effectiveness of the 

foreign exchange hedge as a generator of competitive advantages for medium-sized companies, 

having not found similar objectives in previous research. 

Future research: For future studies, it is recommended to measure the performance in the 

options market for companies that do not hedge. The aim is to verify in another market the 

effectiveness of the hedged operation to generate competitive advantages. 

Keywords: Risk Management; Foreign Exchange Exposure; Hedge; Competitiveness. 

Paper category: Master's thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O regime de câmbio adotado no Brasil é o câmbio flutuante. Esse regime se caracteriza 

por taxas de câmbio que flutuam livremente, no entanto, o Banco Central do Brasil (Bacen) 

exerce influência quando julga necessário e intervém no controle das oscilações ao comprar e 

vender moeda. 

Característica própria de uma nação em desenvolvimento, a taxa de câmbio no Brasil 

varia consideravelmente e gera incertezas para os agentes que operam em moeda estrangeira 

(NICÁCIO; ROSSI, 2020, SILVA; FREITAS; MATTOS, 2016). Diante disso, é importante 

analisar quais são os mecanismos disponíveis para diminuir a exposição cambial, cuja 

importância fora evidenciada por Rossi Júnior (2012), e como essa gestão de risco pode gerar 

vantagens competitivas, especificamente sob aspectos financeiros, para empresas de médio 

porte. Sendo um desafio constante das empresas brasileiras que possuem receitas ou obrigações 

em moeda estrangeira.  

O presente estudo, nesse sentido, tem por objetivo compreender como a gestão de risco 

cambial pode contribuir para a competitividade das empresas brasileiras de médio porte, bem 

como avaliar, por meio de um estudo de caso, se o uso de ferramentas de hedge cambial 

negociadas no mercado futuro contribui para a geração de vantagens competitivas. Desse modo, 

buscar-se-á responder o seguinte problema de pesquisa: De que forma o hedge cambial pode 

contribuir para a o aumento da competitividade das empresas brasileiras de médio porte? 

Para isso, adotou-se a análise de caso de uma média empresa brasileira, localizada em 

Belém (PA), que possui suas receitas em moeda estrangeira, no período de 2015 a 2020. Foi 

criado um método para avaliar os resultados disponibilizados pela empresa, além de estimar o 

desempenho financeiro em caso de hedge cambial. Foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva e frequência acumulada para mensurar os ganhos e perdas no período. 

Estudos como os de Moura e Klann (2016), Araújo et al. (2011) e Serafini e Sheng 

(2011) já evidenciaram a forte presença de operações de hedge em empresas de grande porte, 

especialmente as listadas na Bolsa de Valores. Nesse sentido, esta pesquisa visa trazer uma 

nova perspectiva e aplicar os conceitos às empresas de médio porte, pois, assim como as 

economias emergentes, elas possuem grande importância econômica em função do seu papel 

na geração de empregos (BRASIL, 2012). A classificação de média empresa utilizada neste 

estudo é quanto ao faturamento anual, entre R$ 4.800.000,00 e menor ou igual a R$ 

300.000.000,00 (BNDES, 2021). 
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Assim, demonstra-se a relevância desta pesquisa ao estudar a gestão de risco cambial 

compreendendo suas ferramentas, avaliando as características de cada estratégia e como elas 

podem contribuir para a competitividade das empresas brasileiras com receitas ou obrigações 

em moeda estrangeira.  

Além do foco central serão também observados temas adjacentes que são diretamente 

entrelaçados ao objetivo principal do estudo e que necessitam ser, portanto, contextualizados, 

formando, assim, os objetivos secundários da pesquisa, são eles: i) Explicar como funciona o 

Sistema Monetário Internacional (SMI) e a volatilidade das taxas de câmbio; ii) Compreender 

os mecanismos de hedge cambial existentes no Brasil; iii) Definir como a competitividade pode 

ser mensurada em termos financeiros. 

Dessa forma, o presente estudo pretende priorizar, primeiramente, o entendimento do 

SMI e do regime cambial brasileiro. Após isso, demonstrar como a exposição de uma transação 

cambial pode ser gerenciada, por meio dos tipos de hedge, quais sejam: mercado a termo, 

mercado monetário e mercado de opções (EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 2013). 

Pelo Comunicado n. 6.565, de 18 de janeiro de 1999, o Banco Central do Brasil divulgou 

que, a partir daquele momento, o país passaria a adotar o regime de câmbio flutuante, 

abandonando assim a política do câmbio fixo. As taxas de câmbio agora estariam expostas às 

oscilações de mercado e, portanto, os agentes econômicos estariam sujeitos às consequências 

dessa volatilidade.  

Atualmente, o regime cambial adotado pelo Brasil é do tipo flutuante com variação 

gerenciada (KASZNAR, 1990), ou managed floating. Modelo em que o Banco Central 

influencia os movimentos da taxa de câmbio por meio da intervenção ativa no mercado cambial, 

sem, entretanto, especificar ou se comprometer previamente a um câmbio pré-anunciado. 

Assim, a exposição cambial é um dilema enfrentado pelas empresas que possuem receitas ou 

obrigações em moeda estrangeira.  

As variações cambiais, por diversos períodos da história recente do Brasil, já foram 

muito acentuadas. Contudo, no ano de 2020, identificou-se um agravamento deste cenário, seja 

por instabilidades políticas externas ou internas, econômicas, financeiras, e, sobretudo, pelo 

enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, que trouxe um sério impacto nas oscilações 

da taxa de câmbio a nível mundial, especialmente no Brasil.  

Este estudo de caso visa analisar uma empresa brasileira de médio porte, situada em 

Belém (PA) que possui suas receitas em moeda estrangeira, no período de 2015 a 2020. Sendo 

assim, para contribuir à justificativa de se fazer um estudo sobre a exposição cambial neste 
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período, é importante analisar a evolução da PTAX1 para o período em que a pesquisa se 

concentrou, conforme a figura 1. 

 

Figura 1 – Evolução da PTAX (2015 a 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bacen (2021).  

Elaboração: Do autor, 2021. 

 

A pesquisa, portanto, foi a campo avaliar se as variações cambiais existentes no Brasil 

são realmente significativas a ponto de ser relevante estudar a gestão de risco cambial para a 

competitividade das empresas. Após isso, utilizar-se-á um caso real para compreender se a 

adoção de mecanismos de hedge no mercado futuro confere aumento de competitividade para 

empresas de médio porte no Brasil. 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos e seus subcapítulos. Na sessão 

seguinte é apresentada uma revisão das literaturas referentes à economia internacional e 

competitividade, trazendo contribuições de autores relevantes, que serviram de base para 

aplicação do método de análise do caso, que será detalhadamente explicado no terceiro capítulo. 

No capítulo 4 serão analisados os resultados alcançados com o estudo e, por fim, as conclusões 

obtidas. 

 

 
1 Taxa de câmbio de referência de real para dólares americanos. Ela é a mais utilizada no mercado cambial 

brasileiro (BACEN, 2018). 
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Exposto isso, identifica-se que estudar a gestão de risco cambial, compreender suas 

ferramentas, avaliar as características de cada estratégia e como elas podem contribuir para 

competitividade das empresas brasileiras com receitas ou obrigações em moeda estrangeira 

demonstra a relevância desta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo será contextualizado e apresentado o cenário no qual o estudo de caso se 

encontra e onde as operações aqui expostas ocorrem.  

O Mercado Global de Capitais e o SMI, com suas características, definições e 

participantes, serão demonstrados a seguir. E, ainda nesta sessão, serão apresentados os tipos 

de regimes cambiais existentes no mundo e a caracterização do regime cambial brasileiro. Por 

fim, o debate teórico adentrará a gestão de risco cambial e competitividade.  

 

2.1 O mercado global de capitais  

  Na virada do século XXI, os méritos da integração financeira internacional estão sob 

ataque mais contundente do que em qualquer momento desde os anos 1940. Mesmo os 

principais proponentes acadêmicos do livre comércio multilateral de commodities, como 

Bhagwati, argumentam que os riscos da integração financeira global superam os benefícios que 

ela oferece. Críticos de esquerda, como Eatwell, mais céticos até mesmo em relação ao livre 

comércio em conta-corrente, sugerem que, desde 1960, os "fluxos de capital internacional livre" 

têm sido associados a uma deterioração da eficiência econômica (OBSTFIELD; TAYLOR, 

2004). 

Obstifield e Taylor (2004) recordam o ressurgimento de preocupações com a integração 

financeira internacional, ao citarem que é compreensível, à luz das crises financeiras (na 

América Latina, em 1994-1995; no Leste Asiático e na Rússia em 1997-1998; e na Argentina 

em 2001-2002) que os defensores do livre comércio de bens tangíveis reconheceram que seus 

benefícios líquidos para os países, normalmente, são distribuídos de maneira desigual, criando 

vencedores e perdedores domésticos. Contudo, afirmam que as recentes crises financeiras 

internacionais submergiram economias inteiras e ameaçaram seus parceiros comerciais, 

causando prejuízos em todos os lugares. Ainda segundo os autores, as transações financeiras 

internacionais dependem intrinsecamente da expectativa de que as contrapartes cumprirão os 

compromissos contratuais futuros. 

Obstfield e Taylor (2004) afirmam que esses mesmos fatores estão presentes em 

negociações financeiras exclusivamente internas. No entanto, a supervisão, adjudicação e 

execução são ordens de magnitude mais difíceis entre nações soberanas, com moedas nacionais 

distintas, do que dentro de uma única jurisdição nacional. Não existe um credor mundial natural 

de último recurso, nesse caso, as crises internacionais são intrinsecamente mais difíceis de 

evitar e conter. Outros fatores além da ameaça de crises, como o poder dos mercados de capitais 
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de restringir as políticas econômicas orientadas para o mercado interno, também geraram 

preocupações quanto a uma maior abertura financeira. 

Sobre o papel do mercado de capitais, Malkiel e Fama (1970) definiram, de maneira 

consagrada, que é a alocação da propriedade do estoque de capital da economia. Os autores 

afirmam que o ideal é um mercado onde os preços forneçam sinais precisos para a alocação de 

recursos, ou seja, um mercado em que as empresas podem tomar decisões de produção-

investimento, e os investidores podem escolher entre os títulos que representam a propriedade. 

Adicionam que o mercado chamado “eficiente” é aquele que os preços refletem integralmente 

as informações disponíveis. 

 

2.2 O Sistema Monetário Internacional e taxas de câmbio 

Antes de adentrar no debate específico sobre o problema levantado nesta dissertação, 

que permeia as discussões relacionadas às variações cambiais, se faz necessário contextualizar 

o ambiente no qual o estudo se dá, sendo esse o Sistema Monetário Internacional (SMI).  

Com base em Eiteman, Stonehill e Moffett (2013), para se compreender o SMI é preciso 

voltar à época do padrão ouro clássico (1876-1913), pois ao longo dos tempos, as moedas já 

foram definidas em termos de ouro ou outros itens de valor, e o SMI já esteve sujeito a uma 

variedade de acordos internacionais. 

Desde a época dos faraós (por volta de 3.000 A.C.), o ouro foi o principal item que 

serviu como meio de troca ou reserva de valor (EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 2013). 

Sob este regime, chamado padrão-ouro, cada país determinava a taxa pela qual sua unidade 

monetária poderia ser convertida em termos de peso de ouro. Com o avanço e intensificação 

das relações comerciais, principalmente no final do século XIX, identificou-se também a 

necessidade de se estabelecer um sistema mais organizado para as balanças de pagamento, qual 

seja a criação do que se chama hoje de moeda (EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 2013). 

Conforme Kasznar (1990), a moeda é o instrumento básico que possibilita a troca de 

mercadorias, bens e serviços. Portanto, para compreender sua noção básica, sua importância e 

como ela dita o rumo das relações comerciais, o autor ilustra o surgimento do mercado de 

câmbio da seguinte maneira: 

 

Em função do intercâmbio de mercadorias, bens e serviços, e do movimento 

de capitais realizado entre as nações, desenvolvem-se transações que exigem 

utilização de moeda como meio de pagamento. Isto, de tal sorte que uma 

moeda possa ser trocada pela outra. Surge então a necessidade de se cotar uma 

moeda face à outra. (KASZNAR, 1990, p. 53). 
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Seguindo no mesmo âmbito, com base na análise de Conti, Plates e Plihon (2014, p. 

341-372): “as distintas moedas nacionais têm usos e status diferenciados na economia mundial, 

gerando padrões igualmente diferenciados na demanda por essas moedas e nos fluxos de 

capitais que entram e saem dos países em questão”.  

Portanto, o ponto de partida da compreensão do SMI é o fato de que os países não 

possuem uma única moeda emitida por um órgão supranacional, ou seja, existem diversas 

disponíveis e o mercado de câmbio é o ambiente onde ocorre essa troca e negociação. 

Kasznar (1990), por isso, trata de exemplificar que a moeda de um país em relação a 

outro não possui curso forçado, isto é, em âmbito internacional e para efeitos de negociação, 

nem todas serão aceitas, mas apenas as denominadas de divisas, que o autor classifica como as 

emitidas por países de economia estável, inflação controlada a baixos níveis, desemprego 

reduzido e normalmente com módicos déficits em sua balança de pagamentos. 

O autor ainda destaca que moeda e câmbio não são sinônimos, no entanto, quando uma 

moeda é transacionada no mercado cambial internacional, ela passa a se tornar uma divisa, 

utilizando-se a partir daí o termo mercado de câmbio ou de divisas. Nesse mercado participam 

importadores e exportadores de bens, mercadorias e serviços; os administradores de carteiras 

nacionais; os bancos centrais; os corretores nacionais e internacionais de cambiais; os bancos 

comerciais; os bancos de investimento e os especuladores (KASZNAR, 1990). 

Diante do cenário exposto, e sobre a hierarquização citada no trabalho de Conti (2014), 

é que Carneiro (2008) adiciona que a posição de uma moeda na hierarquia monetária tem efeito 

importante na taxa de juros, uma vez que as diferentes unidades de conta conferem aos ativos 

um risco de preço particular associado a uma medida de liquidez que pode ser descrita como a 

facilidade com que esta é convertida na moeda central do sistema. 

Appleyard (2009) ressalta que, mesmo na época de Ricardo2, o comércio já era baseado 

em preços monetários e não em permuta. Essa monetarização acontecerá adjudicando uma taxa 

de remuneração para cada país, conceituando taxa de câmbio. Deste modo, o autor declara que: 

 

O valor doméstico de cada produto é então encontrado multiplicando-se o trabalho 

necessário por unidade pela taxa de remuneração apropriada. Esse procedimento de 

valoração não muda os preços internos sob autarquia, porque o conteúdo do valor 

relativo – as bases subjacentes para o valor relativo – continua o mesmo. No entanto, 

ele proporciona a cada país um conjunto de preços em dinheiro que pode ser usado 

para determinar a atratividade de comprar e vender no estrangeiro. Como o preço de 

cada país está agora fixado em sua própria moeda, contudo, os preços em dinheiro 

não podem ser usados até que uma ligação entre as duas moedas correntes seja 

 
2 David Ricardo, economista inglês (1772-1823). 
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estabelecida. A ligação é proporcionada especificando-se a taxa de câmbio, que é o 

número de unidades de uma moeda que pode ser trocado por uma unidade de uma 

segunda moeda. Uma vez que a taxa de câmbio seja estabelecida, o valor de todos os 

produtos pode ser firmado. (APPLEYARD, 2009, p. 43). 

  

Já para Rossi (2016), a taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação a outra, ela 

expressa a quantidade necessária de moeda para se adquirir outra moeda. É um conceito 

bilateral, haja vista sempre depender de comparação entre duas moedas. Ainda com base no 

autor, o estudo das taxas de câmbio é fundamental, já que influenciam diretamente questões 

fundamentais à economia, tais como a competitividade externa, a inflação, os salários reais, a 

estrutura produtiva, a distribuição de renda e poupança. 

De acordo com Guillaumin e Plihon (2008), o Sistema Monetário Internacional possui 

três principais objetivos, quais sejam: 1) Garantir o intercâmbio e o tráfego das moedas no 

ambiente internacional, conforme os regimes cambiais e as regras de convertibilidade das 

moedas; 2) Permitir o ajuste dos balanços de pagamentos; e 3) Garantir a liquidez internacional, 

fornecendo à economia mundial a moeda necessária para as trocas internacionais. 

Segundo Eiteman, Stonehill e Moffett (2013), um marco importante para a construção 

da robustez que hoje tem o SMI, foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, as Forças 

Aliadas3 se reuniram em Bretton Woods (New Hampshire, EUA) e ali foi estabelecido um 

sistema monetário internacional, agora baseado no dólar, criando duas novas e fundamentais 

instituições para o comércio internacional: o Fundo Monetário Internacional (FMI) 4 e o Banco 

Mundial5. 

Após uma série de evoluções ao longo dos anos, como a assunção das taxas de câmbio 

estritamente fixas entre 1945-1973, um arranjo monetário mais eclético foi se formando 

conforme os movimentos dos mercados e governos. Deste modo, atualmente, o FMI classifica 

os regimes cambiais em oito categorias, demonstrados no quadro 1. 

 

  

 
3 Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. 
4 O Fundo Monetário Internacional oferece auxílio para países com problemas na balança de pagamentos ou taxa 

de câmbio (EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 2013). 
5 O Banco Mundial é um organismo de apoio geral ao desenvolvimento econômico. (EITEMAN; STONEHILL; 

MOFFETT, 2013). 
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Quadro 1 – Classificação dos regimes cambiais segundo o FMI 

Regimes Cambiais Características Centrais 

Arranjos cambiais sem moeda 

corrente separada 

A moeda de um outro país circula como a única moeda corrente ou o 

membro pertence a um bloco comercial ou monetário em que a mesma 

moeda corrente é compartilhada por membros do bloco. 

Arranjos do conselho de 

moeda 

Um regime monetário baseado em um compromisso legislativo implícito de 

trocar moeda doméstica por outra moeda estrangeira específica a uma taxa 

de câmbio fixa, juntamente com restrições sobre a autoridade emissora para 

garantir o cumprimento de sua obrigação legal. 

Outros arranjos convencionais 

de câmbio fixo 

O país determina sua taxa cambial a uma taxa fixa em relação a uma moeda 

importante ou a uma cesta de moedas, onde a taxa de câmbio flutua dentro 

de uma margem estreita ou, no máximo, ±1% em torno de uma taxa central. 

Taxas de câmbio fixas dentro 

de bandas horizontais 

O valor da moeda é mantido dentro de margens de flutuação em torno de 

uma taxa fixa formal ou de fato maior que ±1% em torno de uma taxa 

central. 

Minidesvalorizações 

(Crawling Peg) 

A moeda é ajustada periodicamente em pequenos valores a uma taxa fixa 

pré-anunciada ou em resposta a variações em indicadores quantitativos 

seletivos. 

Taxa de câmbio dentro de 

minidesvalorizações 

(Crawling Pegs) 

A moeda é mantida dentro de certas margens de flutuação em torno de uma 

taxa central que é ajustada periodicamente a uma taxa fixa ou pré-anunciada 

ou em resposta a variações em indicadores quantitativos seletivos. 

Flutuação gerenciada sem pré-

anunciado para taxa de 

câmbio 

A autoridade monetária influencia os movimentos da taxa de câmbio pela 

intervenção ativa no mercado cambial sem especificar ou se comprometer 

previamente a um caminho pré-anunciado. 

Flutuação independente A taxa de câmbio é determinada pelo mercado, com qualquer intervenção 

cambial tendo o objetivo de moderar a taxa de variação e evitar flutuações 

indevidas na taxa de câmbio, em vez de estabelecer um nível para ela. 

Fonte: Adaptado de Eiteman; Stonehill; Moffett (2013, p. 54–56). 

 

Ao analisar o quadro 1 compreende-se que no SMI existem duas ideias centrais que 

regem os mercados cambiais internacionais, e a partir delas surgem suas ramificações. Portanto, 

há, de um lado, o câmbio fixo, de outro, o câmbio flutuante. Nesse sentido, Krugman e Obstfield 

(2005) citam três argumentos centrais a favor da utilização de câmbio flutuante, sendo eles: i) 

A autonomia da política monetária; ii) A simetria, ou seja, os países tem a possibilidade, à 

medida de sua influência econômica, o poder de determinar o preço de suas moedas em relação 

às moedas estrangeiras; iii) As taxas de câmbio como estabilizadores automáticos. 

Por outro lado, no quadro 2, encontram-se os argumentos contrários às taxas flutuantes: 
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Quadro 2 – Argumentos contrários às taxas de câmbio flutuantes 

Argumentos Contrários Características Centrais 

Disciplina Os bancos centrais, livres de obrigação de fixar suas taxas de 

câmbio, poderiam engajar-se em políticas inflacionárias. 

Especulação desestabilizadora e 

perturbações no mercado monetário 

A especulação gerada pela flutuação cambial poderia levar os 

mercados cambiais à instabilidade, o que poderia afetar os 

equilíbrios interno e externo de um país. 

Danos ao comércio e aos investimentos 

internacionais 

As taxas flutuantes tornariam os preços relativos internacionais 

imprevisíveis, trazendo danos ao comércio. 

Políticas econômicas não coordenadas A exemplo do que ocorreu em períodos de guerras mundiais, 

países poderiam adotar políticas cambiais sem considerar os 

efeitos colaterais em países vizinhos, gerando um possível 

sofrimento a todos os envolvidos. 

A ilusão da maior autonomia As taxas de câmbio flutuantes não dariam exatamente maior 

autonomia de política econômica aos países. Os efeitos 

macroeconômicos das mudanças nas taxas de câmbio fariam com 

que os bancos centrais intervissem de maneira mais ativa. Desse 

modo, a flutuação aumentaria a incerteza da economia sem dar de 

fato maior liberdade à política econômica. 

Fonte: Adaptado de Krugman e Obstfield (2005, p. 427). 

 

Definidos os tipos de câmbio ou regimes cambiais existentes, faz-se mister analisar o 

panorama brasileiro, que é o lócus desta dissertação. Posto isto, Nicácio e Rossi (2020) 

ressaltam que, no Brasil, o câmbio flutuante foi adotado por meio do Comunicado n. 6.565, de 

18 de janeiro de 1999, por meio de seu Banco Central. Pela divulgação deste documento, ele 

comunicou à sociedade e às instituições que possuem autorização para operar câmbio que, a 

partir daquele momento, o mercado interbancário (livre e flutuante) iria definir a taxa de 

câmbio. Contudo, no intuito de inibir movimentos exacerbados das taxas de câmbio, o Bacen 

poderia intervir nos mercados limitada e ocasionalmente. O Conselho Monetário Nacional 

(CMN) é o responsável pela regulamentação do mercado de câmbio. 

 Nicácio e Rossi (2020) adicionam que, mesmo que o comunicado oficial sugerisse uma 

flutuação cambial “pura”, o que ocorreu no Brasil foi a adoção de uma política cambial em que 

a intervenção do Bacen foi muito mais regra do que exceção. Desse modo, sobre o Brasil e sua 

política cambial, os autores concluem afirmando que, no decorrer dos últimos 20 anos de 

regime cambial flutuante, a política nacional de câmbio teve diversos objetivos, instrumentos e 

graus de intensidade. Igualmente, a flutuação cambial evidenciou diferentes padrões de 

volatilidade e de associação com os movimentos do ciclo de liquidez internacional. 
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 A operação da política cambial brasileira, levando em consideração mercado futuro e 

mercado interbancário, está evidenciada na figura 2. 

 

Figura 2 – Mercado de câmbio e política cambial 

 

Fonte: Adaptado de Rossi (2016, p. 152). 
 

 Para efeito analítico, destacam-se que as intervenções do Bacen, por meio de leilões de 

compra ou venda de dólares, ocorrem no mercado interbancário, tendo efeito direto sobre a 

formação da taxa de câmbio, uma vez que afeta a liquidez desse mercado. A instituição é, nesse 

sentido, um agente importante com capacidade de formar preço no mercado interbancário 

(ROSSI, 2016). 

Sobre os riscos envolvidos no mercado interbancário de câmbio brasileiro, Garcia e 

Urban (2004) definem que: 

 

As operações do mercado interbancário de câmbio são liquidadas pelo pagamento, em 

moeda nacional, das operações de compra, e pela entrega de moeda estrangeira, das 

operações de venda. A verificação do elevado risco existente nesse processo, 

considerando os volumes transacionados, levou o Banco Central do Brasil a 

modificar, no novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, os seus procedimentos 

operacionais e a estabelecer a necessidade de um sistema de compensação e 

liquidação para essas operações, desenvolvido e implementado pela BM&F. Não 

obstante essas modificações, os sistemas de negociação, registro, contratação e 

liquidação representam ainda um foco de riscos. (GARCIA; URBAN, 2004, p. 33). 
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 Ventura e Garcia (2012) adicionam ainda uma característica importante do mercado 

cambial brasileiro, que diz respeito ao volume transacionado entre o mercado à vista e o 

mercado futuro de dólar, com o segundo sendo cerca de cinco vezes superior ao primeiro citado.  

 Isso posto, ressalta-se que não é somente o fluxo cambial que gera influência na taxa de 

câmbio no Brasil. É importante frisar que esse é, também, um problema de estoque de divisas 

no mercado interbancário e, sobretudo, de apostas no mercado futuro. Portanto, há considerável 

assimetria de liquidez e regulação entre os mercados à vista e de futuros, que, por consequência, 

o tornam expressivamente sujeitos à especulação financeira (ROSSI, 2015).  

 A política cambial brasileira de responsabilidade do Bacen sugere, conforme as 

conclusões do estudo de Rossi (2015), a necessidade de mudança para um padrão de flutuação 

menos instável e mais aderente ao crescimento. O autor destaca que a instabilidade cambial, 

sujeita a distorções financeiras, é antagônica ao desenvolvimento econômico. 

 

2.3 Gestão de Risco Cambial 

Compreendido o Sistema Monetário Internacional e as implicações que os regimes 

cambiais podem trazer às instituições, sejam elas financeiras ou não, percebe-se que toda a 

discussão envolve a convivência com diversos tipos de riscos, pois como reflete Damodaran 

(2009), o risco faz parte da vida cotidiana desde os primórdios da raça humana na Terra e, ainda 

segundo o autor, é importante perceber que o risco, do mesmo modo que expõe a possibilidade 

de resultados indesejáveis, também oferece oportunidades. 

Para as empresas brasileiras, participar do comércio internacional traz uma série de 

desafios, dentre eles a instabilidade do mercado de câmbio. Em mercados emergentes, como o 

brasileiro, devido a essa instabilidade, normalmente há volatilidade na taxa de câmbio, tanto de 

cunho econômico - no caso da flutuação das taxas de juros -, quanto políticos. Desse modo, é 

comum que empresas com receita em moeda estrangeira busquem mecanismos para se proteger 

dessas variações cambiais. 

Coutinho, Sheng e Lora (2012) pontuam que empresas de países emergentes passaram 

a investir cada vez mais em uma política conservadora de riscos, utilizando instrumentos 

derivativos de forma correta e com maior transparência na divulgação de resultados ao 

mercado. Isso ocorre, pois, como Rossi (2009) evidenciou, empresas baseadas em mercados 

emergentes sofrem mais com a volatilidade do mercado de câmbio do que empresas de 

economias mais desenvolvidas. 
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Essa volatilidade cambial no mercado brasileiro pode ser demonstrada de diversas 

maneiras, uma delas é analisando o movimento das médias anuais das taxas de câmbio 

real/dólar comercial americano que existem no Brasil, conforme o quadro 3. O dólar comercial 

é a cotação do valor do dólar utilizado nas operações realizadas no mercado de câmbio, por 

exemplo: exportação, importação, transferências financeiras. Também conhecida como PTAX, 

essa cotação corresponde à média aritmética das taxas de compra das consultas realizadas 

diariamente (IPEADATA, 2021). 

 
Quadro 3 – Médias das taxas de câmbio real x dólar americano (2010 a 2020) 

 

Fonte: Bacen (2021).  

Elaboração: do autor, 2020. 

 

 

De acordo com Eiteman, Stonehill e Moffett (2013, p. 265): “a e posição cambial   uma 

medida do potencial de lucratividade, o fluxo de caixa líquido e o valor de mercado de uma 

empresa mudarem de ido a uma  ariação nas ta as de câmbio”. Portanto, a rele ância de se ter 

uma gestão de risco cambial eficiente é enorme em empresas com operações internacionais, já 

que estar exposto às oscilações da taxa de câmbio pode representar perdas irreparáveis à 

perenidade e afetar a competitividade. 

Mensurar corretamente a exposição cambial das empresas e identificar os principais 

canais pelos quais as flutuações das taxas de câmbio impactam o valor das empresas são de 

grande importância, não só para investidores que desejam encontrar o equilíbrio correto entre 

risco e retorno de suas carteiras, mas também para gestores de empresas que desejam avaliar o 

resultado de suas decisões anteriores e tomar outras sobre diferentes aspectos de sua empresa, 

como formas de financiamento, gestão de risco e escolha de projetos de investimento (ROSSI 

JÚNIOR, 2012). 

Madura (2008, p. 101), sobre a rele ância das  ariaç es cambiais, afirma que “os 

 alores de al umas moedas che aram a mudar 5% em um período de 24 horas”. Para isso, o 

autor demonstra como calcular a mudança de percentagem no valor da moeda estrangeira, onde 

S é a taxa à vista na data mais recente; e St-1 a taxa à vista na data anterior: 

 

Percentagem ∆ do  alor em moeda estran eira = S – St-1    (1) 

                                                                                                                                                                        St-1  

 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Comercial Compra 1,758 1,673 1,954 2,159 2,354 3,330 3,490 3,191 3,655 3,945 5,157 

Comercial Venda 1,759 1,673 1,955 2,160 2,354 3,330 3,485 3,192 3,655 3,945 5,148 
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As teorias dão embasamento para afirmar que a gestão de risco pode ser um gerador de 

vantagens competitivas, então se faz necessário analisar quais são as principais ferramentas 

disponíveis no mercado para que as empresas se protejam da exposição cambial. Assim, 

Eiteman, Stonehill e Moffett (2013, p. 269) afirmam que “o risco cambial pode ser definido 

aproximadamente como a variância nos fluxos de caixa esperados decorrente de mudanças 

inesperadas da ta a de câmbio”. 

 As instituições participantes do mercado internacional comumente enfrentam o dilema 

da exposição cambial, podendo ser, essencialmente: contábeis, operacionais ou de transação. 

No quadro 4 a seguir, Eiteman, Stonehill e Moffett (2013) ilustram os três principais tipos de 

exposição cambial: 

 

Quadro 4 – Principais tipos de exposição cambial 

Exposição Operacional Exposição Contábil Exposição de Transação 

Mudança nos fluxos de caixa 

esperados futuros decorrente de uma 

variação inesperada nas taxas de 

câmbio. 

Mudanças no patrimônio 

divulgado do acionista em 

demonstrações financeiras 

consolidadas causadas por uma 

variação nas taxas de câmbio. 

Impacto da compensação de 

obrigações pendentes nas quais se 

entrou antes da mudança nas taxas 

de câmbio, mas a serem liquidadas 

depois da mudança nas taxas de 

câmbios. 

Fonte: Adaptado de Eiteman, Stonehill e Moffett (2013, p. 267). 

 

Diante do dilema da exposição cambial que empresas que operam em moeda estrangeira 

comumente enfrentam, os autores citam que o hedge é a forma de gerir o risco causado pela 

exposição. Portanto, para Eiteman, Stonehill e Moffett (2013, p. 268): “fazer hedge é assumir 

uma posição – adquirindo um fluxo de caixa, um ativo ou um contrato (incluindo um contrato 

a termo) – que aumentará (ou diminuirá) em valor e neutralizará uma queda (ou aumento) no 

 alor de uma posição e istente”. Já para Szado (2011), gestão de risco pode estar relacionada à 

volatilidade dos retornos, no sentido de que sua redução é considerada hedge, e seu aumento é 

denominado especulação. 

Em relação ao objeto da operação de hedge, o Pronunciamento Técnico CPC 38 (Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis) define que: 

Um objeto de hedge pode ser um ativo ou passivo reconhecido, um compromisso 

firme não reconhecido, uma transação prevista altamente provável ou um 

investimento líquido em operação no exterior. O item coberto pode ser (a) um único 

ativo, passivo, compromisso firme, transação prevista altamente provável ou 

investimento líquido em operação no exterior, (b) um grupo de ativos, passivos, 

compromissos firmes, transações previstas altamente prováveis ou investimentos 

líquidos em operação no exterior com características de risco semelhantes, ou (c) 
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apenas em hedge de carteira de risco de taxa de juros, parte da carteira de ativos 

financeiros ou passivos financeiros que partilham o risco que est  sendo coberto. 

(CFC, 2013, p. 78). 

 

Segundo Eiteman, Stonehill e Moffett (2013), o estudo do hedge é extremamente 

importante, pois, em finanças corporativas, o que determina o valor de uma empresa é o valor 

presente líquido de todos os fluxos de caixa futuros esperados. Ora, se os valores são esperados, 

é perceptível que não há qualquer certeza sobre o futuro, logo, se ocorrer uma variação nas 

taxas de câmbio para os contratos ou vendas a vencer, o valor presente líquido da empresa 

estará exposto. 

Hull (2016) acrescenta que as empresas não financeiras não possuem habilidades 

específicas para prever variáveis, como taxa de juros, taxa de câmbio ou preço de commodities, 

portanto, fazer hedge é uma forma de focar os esforços naquilo que se propõem por natureza, 

suas atividades principais, onde possuem conhecimentos específicos. Por isso, com esse 

mecanismo as empresas evitam surpresas desagradáveis. 

Nesse sentido, no estudo de caso da presente pesquisa, serão analisadas situações de 

exposição de transação. Sobre as modalidades de hedge disponíveis para esses tipos de 

exposição, Madura (2008, p. 345) sugere as seguintes técnicas de proteção, dispostas no quadro 

5 e seus impactos:  

 

Quadro 5 – Técnicas de hedge para exposição de transação 

Técnica de Hedge Hedge de Contas a Pagar Hedge de Contas a Receber 

Hedge com futuros Adquirir um contato de futuros de 

moeda (ou contratos) representando a 

moeda e o montante relacionado às 

contas a pagar. 

Vender um contrato de futuros (ou 

contratos) representando a moeda e o 

montante relacionado às contas a receber.  

Hedge com contrato a 

termo 

Negociar um contrato a termo para 

adquirir o montante de moeda 

estrangeira necessário para proteger as 

contas a pagar.  

Negociar um contrato a termo para vender 

o montante de moeda estrangeira que será 

recebido como resultado das contas a 

receber. 

Hedge no mercado 

monetário 

Tomar emprestado a moeda local e a 

converter na moeda que denomina as 

contas a pagar. Investir esses fundos 

até que sejam necessários para cobrir 

as contas a pagar. 

Tomar emprestado a moeda que 

denomina as contas a receber, convertê-la 

na moeda local e investir. Depois, liquidar 

o empréstimo com as entradas 

provenientes das contas a receber. 

Hedge com opção de 

moeda 

Adquirir uma opção de compra de 

moeda representando a moeda e o 

Adquirir uma opção de venda de moeda 

(ou opções) representando a moeda e o 
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montante relacionado às contas a 

pagar. 

montante recebido relacionado às contas 

a receber. 

Fonte: Madura (2008). 

 

Com base no estudo desenvolvido por Rocha (2007), identificou-se que, quanto à 

tipologia, as operações de hedge podem acontecer de duas maneiras primordiais no mercado 

cambial brasileiro, sendo elas: i) Hedge com instrumentos financeiros ou “on balance”; ii) 

Hedge com instrumentos deri ati os ou “off balance”. O quadro 6 apresenta a principais 

características dos instrumentos citados. 

Quadro 6 – Tipos de operações de hedge 

Tipos de Hedge Características 

Hedge “on balance” • Realizado no mercado de balcão 

• Objetivo: mitigar riscos de taxa de juros ou câmbio 

• Utiliza instrumentos financeiros 

• Também denominado hedge com caixa 

• Desvantagem: uso intensivo da liquidez (caixa) da empresa 

• Vantagens: transparência das normas de contabilização e prazo 

adequado aos objetivos e estratégias que se quer implementar 

Hedge “off  balance” • Realizado no mercado de balcão ou de bolsa 

• Objetivo: mitigar riscos de taxa de juros, câmbio ou commodities 

• Utiliza derivativos 

• Também denominado hedge sem caixa 

• Desvantagens: prazos disponíveis para a realização quando realizado no 

mercado de bolsa (mercado futuro), grau de transparência das normas 

cont beis vigentes e falta de preparo técnico profissional 

• Vantagem: menor grau de utilização do caixa da empresa (melhor gestão 

da liquidez) 

Fonte: Rocha (2007). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

  

O estudo de caso aqui apresentado será analisado sob o viés do hedge com derivativos, 

instrumentos financeiros cujo valor depende ou deriva de outras variáveis subjacentes mais 

básicas (HULL, 2016).  

Sobre este tema, Mian (1996) argumenta que gestão de risco por meio de derivativos 

podem apresentar custos de iniciação, implementação e manutenção e, sendo esses custos 

significativos, a empresa não pode usar esses programas. Esses custos apresentam economias 

de escala relacionadas ao tamanho da empresa, portanto, ele - medido pelo log de ativos - pode 

estar positivamente relacionado à probabilidade de hedge ou de especulação. 

 Stulz (1996) conclui em seu estudo que, embora a teoria acadêmica sugira que algumas 

empresas que enfrentam exposições a taxas de juros, taxas de câmbio ou preços de commodities 

podem aumentar seus valores de mercado usando títulos derivativos para reduzir suas 
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exposições; o uso corporativo real de derivativos, entretanto, não parece corresponder 

exatamente à teoria.  

Por um lado, as grandes empresas usam muito mais derivativos do que as pequenas, 

embora essas tenham fluxos de caixa mais voláteis, acesso mais restrito ao capital e, portanto, 

presumivelmente mais motivos para comprar proteção contra problemas financeiros. Talvez o 

mais intrigante, entretanto, seja que muitas empresas parecem estar usando o gerenciamento de 

risco para buscar outras metas além de reduzir a variação (STULZ, 1996). 

Serafini e Sheng (2011) reforçam sobre a volatilidade dos fluxos de caixa: 

 

Ainda, a volatilidade dos fluxos de caixa aumenta significativamente o risco de 

insolvência, podendo, em casos de variação extrema de preços, resultar na falência de 

alguns negócios. Um exemplo para estes casos são as sérias dificuldades que passaram 

algumas empresas em decorrência da variação cambial no final de 2008 e início de 

2009. A volatilidade das vari veis macroeconômicas tem causado prejuízos 

significativos às empresas em todo o mundo e o isolamento dos riscos de variação 

cambial pode evitar tais prejuízos. (SERAFINI; SHENG, 2011, p. 85). 

 

A presente pesquisa utilizará o mercado futuro para fazer estimativas em relação aos 

possíveis ganhos ou perdas que a empresa analisada teria caso fizesse hedge, logo faz se mister 

definir e exemplificar como os contratos são firmados neste mercado.  

Com base em Hull (2016, p. 8): “um contrato futuro é um acordo entre duas partes de 

comprar ou vender um ativo em uma determinada data no futuro por um preço específico”. 

Diferentemente dos contratos a termo, os contratos futuros normalmente são negociados em 

bolsa, permitindo com que negociações ocorram sem que as partes se conheçam, dando a ambos 

uma garantia de que o contrato será honrado (HULL, 2016). O quadro 7 mostra as principais 

diferenças entre os contratos a termo e futuros. 

Quadro 7 – Diferenças entre contratos a termo e futuros 

A termo Futuros 

• Contrato privado entre duas partes • Negociados na bolsa de valores 

• Não padronizado • Padronizado 

• Geralmente possui data de entrega específica • Possui série de datas de entrega 

• Ajustado no final do contrato • Ajustado diariamente 

• Geralmente ocorrem entrega ou liquidação 

financeira final 

• Contrato geralmente é encerrado antes do 

vencimento 

• Risco de crédito • Nenhum risco de crédito 

Fonte: Hull (2016). 
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 Ventura e Garcia (2012) explicam o funcionamento do mercado futuro de dólar da 

seguinte forma: 

No mercado de dólar futuro, a cada 1o dia útil do mês, abrem-se novos contratos com 

vencimento para o último dia útil do mês de vencimento; assim, a cada dia que passa, 

o contrato est  um dia mais próximo do vencimento. Os contratos são padronizados 

para US$50.000,00 (q = US$50.000,00). O contrato mais líquido corresponde ao 

primeiro vencimento (at  30 dias), que   responsável por 85% do volume total dos 

contratos de câmbio futuro negociados na BM&F. (VENTURA; GARCIA, 2012, p. 

23). 

  

 De acordo com o Manual de Apreçamento de Contratos Futuros da B3 (2019), os preços 

de ajuste do dólar futuro são calculados a partir de formulações de não arbitragem. Para o 

primeiro vencimento em aberto, o preço de ajuste é calculado de acordo com a média aritmética 

ponderada dos negócios realizados entre 15h50 e 16h da data da apuração. 

 Ainda de acordo com a publicação da B3, para os demais vencimentos, o preço do dólar 

futuro é calculado conforme a equação 2:  

 

 

  (2)  

 

 

Onde: 

𝑃𝐴DOLt
n = preço de ajuste do 𝑛- simo vencimento do DOL na data 𝑡;  

𝑃𝐴 𝑛 = preço de ajuste do 𝑛- simo vencimento do DI1 na data 𝑡; 𝐷𝐼1𝑡  
𝑃𝐴𝐷𝐷𝐼𝑛 = preço de ajuste do 𝑛- simo vencimento do DDI na data 𝑡; 𝑡  
𝑃𝑡𝑎𝑥𝑡−1 = taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da Am rica, de acordo  com a 

PTAX800, cotação de venda, divulgada pelo Banco Centro do Brasil na data 𝑡 − 1;  
𝐷𝑈𝑛 = número de dias de saque entre a data de cálculo 𝑡 e a data do 𝑛- simo vencimento do 

DI1; e  

𝐷𝐶𝑛 = número de dias corridos entre a data de cálculo 𝑡 e a data do 𝑛- simo vencimento do 

DDI.  

 

No entanto, diferentemente do que acontece nos demais mercados, Ventura e Garcia 

(2012) concluíram que, para o dólar, o mercado futuro é que determina o seu valor no mercado 

à vista. Ou seja, a precificação ocorre de maneira inversa, além do que o mercado de câmbio 

futuro é mais líquido em relação ao à vista. A formação da taxa de câmbio, então, ocorre por 

meio de arbitragem no mercado à vista. Ademais, ainda segundo os autores, o mercado de dólar 

futuro tem spreads de compra e venda mais baixos do que no mercado à vista. 
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2.4 Competitividade 

Para discorrer sobre o impacto da gestão de risco cambial sobre a competitividade é 

necessário remeter ao surgimento do conceito de competitividade, que se iniciou em teorias 

clássicas do comércio internacional, mais precisamente com as Vantagens Absolutas. Lançada 

por Adam Smith (1716), essa teoria prevê que o comércio entre dois países só ocorrerá se ambos 

obtiverem ganhos com a troca, caso contrário, ambos não o farão. Neste sentido, Salvatore 

(2000) coloca que:  

 

De acordo com Adam Smith, o comércio entre as nações baseia-se em vantagens 

absolutas. Quando uma nação é mais eficiente do que a outra na produção de uma 

commodity, porém é menos eficiente do que a outra nação, na produção de uma 

segunda commodity, ambas as nações podem ganhar, cada uma delas se 

especializando na produção da commodity de sua vantagem absoluta e trocando parte 

de sua produção com a outra nação pela commodity de sua desvantagem absoluta. 

(SALVATORE, 2000, p. 19). 

 

Assim, pode-se afirmar que o comércio internacional acontecerá quando ocorre uma 

troca de mercadorias entre duas nações eficientes na produção de commodities distintas. Ou 

seja, essa teoria prima basicamente pela especialização da produção, contribuindo, portanto, 

para o aumento de bem-estar da população na medida em que eleva a produtividade dos 

insumos de produção e a eficiência técnica dos países, fatores determinantes dos custos e da 

competitividade internacional. 

Ainda na evolução sobre a teoria da competitividade, com base em Krugman (2005), 

por volta de 1817, o inglês David Ricardo, um dos principais representantes da economia 

política clássica, lançou a Teoria das Vantagens Comparativas, por muitos conhecida como 

Teoria Ricardiana. Esse modelo busca exemplificar o comércio internacional sob o cenário 

onde existam somente dois países que se beneficiam por meio de suas diferenças. Cada um 

produzindo aquilo em que é mais eficiente e admitindo apenas o trabalho como fator de 

produção. Os países, neste caso, se diferem, portanto, na produtividade do trabalho e nas 

diferentes naturezas das indústrias existentes. 

Krugman (2005) afirma que existem duas razões básicas para justificar a participação 

dos países no comércio internacional, são elas: a diferença existente entre eles e a busca pelas 

economias de escala, onde cada país se limita a produzir apenas uma variedade limitada de 

bens, o que permite que possa produzir em uma escala maior, sendo, assim, mais eficiente nesta 

produção. O fator custo de oportunidade, portanto, permite que o comércio seja benéfico para 
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ambas as nações envolvidas. Dessa forma, são as vantagens relativas, e não as absolutas, que 

determinam qual nação irá produzir determinado bem. 

Diferentemente do que ocorre com as nações em geral, as empresas costumam competir 

em mercados internacionais, e, com a globalização consolidada, elas não precisam estar em um 

mesmo ambiente geográfico para que haja competição. Nesse cenário, as organizações têm a 

possibilidade de competirem por meio de estratégias globais - incluindo-se a gestão de risco 

cambial como uma delas -, onde cada uma em seu país desenvolve as ações que são capazes de 

mantê-las competitivas em todo o mundo.  

Ilustrando essa condição, Porter (2010) define que as empresas, pela vantagem 

competitiva, buscam definir e estabelecer uma abordagem para a competição que seja, ao 

mesmo tempo, lucrativa e sustentável. É justamente no fator sustentabilidade que a gestão de 

risco se enquadra como estratégia geradora de vantagens competitivas, pois a diminuição da 

exposição cambial e consequente controle de riscos tende a contribuir para a sustentabilidade 

do negócio. 

Ainda de acordo com Porter (2010), existem duas preocupações fundamentais que 

norteiam a escolha de uma estratégia competitiva: a estrutura e a posição da indústria, isso 

acontece porque as indústrias são muito diferentes no que diz respeito à natureza de competição, 

desta forma, algumas delas possuem lucratividades médias muito distintas umas das outras, e 

isso, em um ambiente de grande volatilidade cambial, representa força ainda maior, uma vez 

que alterações na taxa de câmbio também vão influenciar na lucratividade. 

Portanto, Porter (2010) enfatiza que estratégia competitiva deve nascer de um 

conhecimento detalhado da estrutura da indústria e da maneira pela qual se modifica. Ou seja, 

neste contexto, pode-se inferir que a natureza da competição se caracteriza, basicamente, por 

um conjunto de cinco forças competitivas, dentre elas a ameaça de novas empresas, a ameaça 

de novos produtos ou serviços, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos 

compradores e a rivalidade entre competidores existentes.  

Sobre a relação entre taxa de câmbio e competitividade, sabe-se que em economias em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a configuração econômica gera oscilações cíclicas 

nas taxas de câmbio, o que impacta diretamente na competitividade de um país. Uma moeda 

constantemente apreciada não permite que a indústria atinja um patamar de competitividade já 

alcançado por países desenvolvidos (MATTEI; SCARAMUZZI, 2016). 

O estudo de Moura e Klann (2016) ilustra a relação entre a utilização de hedge e a 

competitividade de mercado sob o prisma da Teoria Contingencial (DONALDSON, 1999). 

Identificou-se que, ao optar pelas operações hedgeadas, as empresas buscavam se prevenir 
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contra variações inesperadas de mercado, seja em relação ao câmbio ou outro ativo. Nesse 

sentido, os autores concluíram que a competitividade pode ser considerada um fator de 

contingência que influencia as operações de hedge. 

Sabe-se que as empresas que geram valor acima da média de seu setor podem explorar 

de maneira mais efetiva a diferença entre o preço e a máxima disposição a pagar (BRITO; 

BRITO, 2012). Logo, do ponto de vista do desempenho financeiro e os resultados da vantagem 

competitiva, destacam-se: i) Lucratividade superior e manutenção da participação de mercado; 

ii) Lucratividade média e crescimento da participação de mercado; iii) Lucratividade superior 

e crescimento da participação de mercado (BRITO; BRITO, 2012).  

Estudos realizados por Moura e Klann (2016) e Araújo et al. (2011) já demonstraram a 

forte presença de operações de hedge em empresas que sofrem algum tipo de influência pelas 

oscilações de preços de ativos, respectivamente, 60% e 71%. As operações de hedge são 

ferramentas indispensáveis na gestão financeira de companhias modernas (SILVA NETO, 

1998). Já para empresas exportadoras listadas na Bolsa de Valores, o número sobe para 93% 

(SERAFINI; SHENG, 2011). 

 

2.5 Hipóteses 

H1 – Há relação significativa entre a utilização de hedge cambial negociado no mercado futuro 

com o aumento da competitividade para o caso analisado. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste tópico serão discutidos os instrumentos de coleta de dados, a natureza da pesquisa, 

seu objeto, método e aplicação. A empresa selecionada é uma comercial exportadora, que 

possui grande parte das suas receitas em moeda estrangeira, e fica localizada em Belém (PA). 

Quanto ao seu faturamento, ela é uma empresa de médio porte, e até o momento em que foi 

realizada a pesquisa, não realizava hedge cambial. A empresa comercializa, primordialmente, 

produtos alimentícios. 

Com base em Silva e Menezes (2005) tem-se aqui uma pesquisa aplicada, já que trata 

da solução de problemas específicos, objetivando gerar conhecimentos de aplicação prática. 

Para isso, utilizam-se métodos quantitativos (CRESWELL, 2007), pois o foco é a análise de 

dados numéricos sobre desempenhos, por meio de princípios estatísticos para mensurar e 

estimar os efeitos da taxa de câmbio real x dólar comercial (PTAX) nas receitas da empresa 

lócus deste estudo de caso. 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema, de tal ponto a torná-lo explícito e permitir a construção de hipóteses. Assume a 

forma de estudo de caso e envolve levantamento bibliográfico, tratando-se de uma pesquisa 

exploratória (GIL, 1991). A amostra é composta por 79 vendas realizadas por carta de crédito 

à vista, no período de 2015 a 2020. 

Sobre a linha de raciocínio utilizada no processo de pesquisa, o método é hipotético-

dedutivo (POPPER, 1993), já que a hipótese é a de que “há relação significativa entre a 

utilização de hedge cambial negociado no mercado futuro com o aumento da competitividade 

financeira para o caso analisado”. Para isso, serão feitos levantamentos e análises estatísticas 

para avaliar se a hipótese é verdadeira ou não.  

 O método elaborado para a pesquisa de campo foi dividido em duas fases e suas etapas. 

Primeiramente, houve a coleta dos dados das vendas diretamente no banco de dados da empresa 

lócus da pesquisa. Na sequência, levantaram-se os dados referentes às taxas de câmbio junto ao 

Bacen. Tem-se por Vrecebido, o  alor que a empresa realmente recebeu no contrato de câmbio; j  

por VN e, o  alor em reais no momento em que a nota fiscal eletrônica foi emitida pela empresa, 

ou seja, o  alor que a empresa espera a receber pela sua  enda. 

 Como um dos objetivos é analisar o impacto das variações cambiais na receita da 

empresa, primeiramente foi realizada uma coleta a partir da base de dados por ela 

disponibilizada. Os dados coletados foram a respeito de todas as vendas realizadas cuja forma 

de pagamento fora carta de crédito à vista, já que é a única operação realizada pela empresa que 
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envolve prazo para recebimento, conforme o quadro 8. Apesar de ser à vista, esse prazo 

acontece por conta dos trâmites de análise de documentos por parte do banco receptor, envio 

para o banco emissor, liberação do crédito e fechamento de câmbio.  

 

Uma carta de crédito é um instrumento emitido por um banco a favor do importador 

(comprador) prometendo pagar ao exportador (beneficiário) mediante apresentação 

de documentação de embarque, de acordo com os termos nela estipulados. Com 

efeito, o banco substitui seu crédito pelo do comprador. Esse método é um acordo 

entre o vendedor e o comprador porque proporciona certas vantagens às duas partes. 

O exportador tem a certeza de receber o pagamento. Pelo banco emissor assim que 

apresentar a documentação de acordo com a carta de crédito. (MADURA, 2008, p. 

400). 

 

 

 
Quadro 8 – Vendas realizadas por carta de crédito à vista (2015 a 2020) 

Registro Data da Receita Data do Fechamento 

de Câmbio 

Valor da Fatura Comercial 

1 11/06/2015 07/07/2015 USD 106.481,36 

2 07/08/2015 08/09/2015 USD 224.607,15 

3 19/08/2015 21/09/2015 USD 229.042,25 

4 29/09/2015 13/11/2015 USD 142.518,07 

5 06/10/2015 29/10/2015 USD 176.311,24 

6 07/10/2015 03/11/2015 USD 102.926,98 

7 17/11/2015 17/12/2015 USD 105.695,44 

8 01/12/2015 31/12/2015 USD 77.846,61 

9 18/12/2015 19/01/2016 USD 37.182,03 

10 12/01/2016 12/02/2016 USD 172.638,68 

11 13/01/2016 17/02/2016 USD 8.142,25 

12 26/01/2016 23/02/2016 USD 202.458,57 

13 18/03/2016 18/04/2016 USD 8.731,18 

14 22/03/2016 03/05/2016 USD 180.684,46 

15 27/05/2016 29/06/2016 USD 175.086,07 

16 23/06/2016 29/07/2016 USD 190.570,04 

17 26/07/2016 08/09/2016 USD 189.854,04 

18 27/07/2016 29/08/2016 USD 85.911,70 

19 25/08/2016 21/09/2016 USD 154.367,23 

20 05/09/2016 03/10/2016 USD 80.230,22 

21 09/09/2016 07/10/2016 USD 143.530,44 

22 23/09/2016 25/10/2016 USD 141.418,07 

23 11/10/2016 14/11/2016 USD 195.810,12 

24 14/11/2016 15/12/2016 USD 214.140,97 

25 25/11/2016 02/01/2017 USD 157.789,12 

26 28/11/2016 28/12/2016 USD 150.641,01 

27 30/11/2016 13/01/2017 USD 217.462,28 

28 01/12/2016 27/12/2016 USD 155.587,90 

29 03/01/2017 03/02/2017 USD 128.970,98 

30 09/01/2017 10/02/2017 USD 6.736,42 

31 12/01/2017 10/02/2017 USD 200.996,15 

32 16/01/2017 16/02/2017 USD 115.522,38 
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33 23/02/2017 23/03/2017 USD 9.832,57 

34 31/05/2017 29/06/2017 USD 135.257,30 

35 22/06/2017 21/07/2017 USD 117.968,33 

36 07/07/2017 11/08/2017 USD 263.132,35 

37 03/08/2017 01/09/2017 USD 206.546,23 

38 24/08/2017 28/09/2017 USD 247.670,37 

39 11/09/2017 09/10/2017 USD 275.518,29 

40 20/09/2017 20/10/2017 USD 265.683,07 

41 21/09/2017 30/10/2017 USD 160.371,79 

42 17/10/2017 24/11/2017 USD 264.913,78 

43 25/10/2017 24/11/2017 USD 250.879,99 

44 22/11/2017 04/01/2018 USD 128.555,00 

45 24/11/2017 04/01/2018 USD 119.437,75 

46 05/12/2017 04/01/2018 USD 135.794,75 

47 20/12/2017 22/01/2018 USD 133.136,00 

48 25/01/2018 27/02/2018 USD 49.282,37 

49 06/07/2018 01/08/2018 USD 63.368,12 

50 24/05/2018 21/06/2018 USD 120.772,00 

51 01/06/2018 06/07/2018 USD 107.204,07 

52 04/06/2018 03/07/2018 USD 54.180,00 

53 07/08/2018 13/09/2018 USD 113.309,26 

54 03/09/2018 28/09/2018 USD 18.396,97 

55 19/10/2018 20/12/2018 USD 41.912,00 

56 01/11/2018 04/12/2018 USD 69.693,28 

57 07/12/2018 09/01/2019 USD 76.837,44 

58 02/01/2019 18/02/2019 USD 79.055,89 

59 29/03/2019 17/05/2019 USD 99.791,82 

60 14/06/2019 11/07/2019 USD 89.058,18 

61 16/07/2019 21/08/2019 USD 80.123,95 

62 04/09/2019 17/10/2019 USD 55.694,80 

63 11/10/2019 13/11/2019 USD 127.310,77 

64 01/11/2019 10/12/2019 USD 62.466,08 

65 11/12/2019 20/01/2020 USD 53.918,23 

66 12/12/2019 21/01/2020 USD 127.353,17 

67 13/03/2020 13/04/2020 USD 152.602,46 

68 06/04/2020 11/05/2020 USD 42.757,25 

69 09/04/2020 07/05/2020 USD 59.702,19 

70 08/05/2020 10/06/2020 USD 227.047,86 

71 22/05/2020 22/06/2020 USD 96.084,20 

72 10/07/2020 13/08/2020 USD 101.699,24 

73 01/09/2020 28/09/2020 USD 92.226,55 

74 30/10/2020 02/12/2020 USD 49.555,00 

75 03/11/2020 20/11/2020 USD 321.015,09 

76 17/11/2020 04/01/2021 USD 5.912,80 

77 20/11/2020 04/01/2021 USD 88.888,54 

78 30/11/2020 04/01/2021 USD 44.652,00 

79 03/12/2020 17/02/2021 USD 125.897,24 

Fonte: Base de dados da empresa (2021). 

Elaboração: Do autor, 2021. 
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 Os três dados principais extraídos da empresa foram: i) Os valores das PTAX nos dias 

em que as receitas se originaram, ou seja, na emissão da nota fiscal eletrônica; ii) Os valores 

das faturas comerciais em USD (dólares americanos); iii) Os valores das PTAX na ocasião dos 

contratos de câmbio, ou seja, a taxa de câmbio efetiva recebida pela empresa de acordo com 

essas vendas. É importante frisar que, para preservar os dados financeiros da empresa, os 

números referentes às receitas foram submetidos a um valor constante, para que os valores 

percentuais se mantivessem nas mesmas proporções.  

 Após isso, de posse das informações sobre os períodos das 79 vendas realizadas por carta 

de crédito à vista no período de 2015 a 2020, houve a coleta de dados da PTAX, na base do 

Banco Central do Brasil, para compreender o movimento da taxa de câmbio real x dólar 

americano no período selecionado.  

 O próximo passo foi calcular os valores ∆, isto  , a diferença das ta as de câmbio nas duas 

datas selecionadas para cada  enda.  pós isso, foram calculados os des ios padrão e coeficiente 

de  ariação, de modo a compreender os  alores m  imos e mínimos que a empresa  anhou ou 

perdeu no período. Por fim, foi calculada a diferença entre os  alores esperados pela empresa 

(na data que a receita se ori inou) e o  alor recebido de fato (na data do contrato de câmbio). 

O intuito aqui   mensurar as perdas e  anhos que empresa obte e diante da  ariação cambial 

no período e como as ta as de câmbio de fato  ariaram. 

   pós a an lise dos resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de campo, foi 

possí el compreender ainda mais a rele ância do que a pesquisa buscou em seu le antamento. 

 esde modo, partiu-se para a se unda etapa da pesquisa, que consistiu em a aliar o 

desempenho da empresa caso ela ti esse feito       no período selecionado e comparar com a 

performance identificada na primeira fase.  

  sso posto, mediante dados le antados na B3 (a bolsa de  alores oficial do Brasil), foram 

le antados os  alores do dólar comercial futuro na data da ori em das receitas, ou seja, na 

emissão das Notas  iscais  letrônicas (N e’s) para  encimento na data mais pró ima possí el 

aos recebimentos da empresa para determinada  enda.   intenção nesta fase foi in esti ar a 

diferença entre as ta as de câmbio para a ori em da receita e fechamento do contrato de câmbio 

caso a empresa ti esse feito       das operaç es no mercado futuro. 

  e posse dos dados, foi feita a estatística descriti a para construir as interaç es 

necess rias, com a finalidade de estimar o desempenho caso a empresa optasse por realizar 

      e, portanto, responder à per unta de pesquisa: De que forma o hedge cambial pode 

contribuir para a o aumento da competitividade das empresas brasileiras de médio porte? 

 O resumo do método elaborado para proceder a pesquisa segue na Figura 3. 
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Figura 3 – Método da pesquisa de campo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboração: Do autor, 2020. 

 

 Logo, por meio de valores monetários e percentuais com base no caso apresentado, a 

pesquisa pretende contribuir para o melhor entendimento e desmitificar o uso do hedge no 

mercado brasileiro, demonstrando como ele pode ser um aliado na gestão do risco em relação 

à exposição cambial. Essas informações foram coletadas pela pesquisa e estão detalhadas na 

última etapa, as conclusões. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos nas fases da pesquisa por meio do 

método utilizado, tendo como base as receitas e fechamentos cambiais da empresa analisada, e 

cuja forma de pagamento fora carta de crédito à vista. Os resultados estarão subdivididos por 

temas: prazos de recebimento, taxa de câmbio, resultado real obtido no período, resultados caso 

a empresa optasse por realizar hedge cambial. Foi considerado que a empresa teria caixa 

disponível suficiente para cobrir os ajustes diários no contrato futuro de dólar comercial 

americano. 

 

4.1 Quanto aos prazos de recebimento 

 Nesta etapa foram observados os prazos de recebimento referentes às vendas realizadas. 

É um fator significativo a ser considerado, pois esse prazo está diretamente ligado ao risco das 

oscilações cambiais. Como a estimativa feita foi pelo mercado futuro, os prazos são importantes 

para determinar os vencimentos de contrato que a empresa deverá utilizar para cada venda. As 

respectivas datas utilizadas como base para contratos futuros seguem no Anexo 1.  

 Ao considerar as datas-base para extrair o dólar futuro, utilizaram-se as datas de 

vencimento de contrato mais próximas das datas que foram realizados os contratos de câmbio. 

Este procedimento foi adotado pois a data de recebimento pela venda é incerta, logo houve a 

necessidade de se estimar uma data, de modo a viabilizar a proposta deste estudo.  

Uma contribuição importante da pesquisa foi que, como o prazo máximo de 

recebimento para uma venda no período analisado foi 76 dias, notou-se que, caso haja 

necessidade de hedge, será mais prudente que a empresa adote contratos com vencimento para 

D+77, uma vez que não há como prever quando exatamente será possível receber pela venda, 

portanto é mais adequado tomar como referência o tempo máximo, o que aumenta a 

possibilidade da operação de hedge cobrir as operações realizadas. Logo, adotando o D+77 

como vencimento de contrato, a partir da data de emissão da nota fiscal, é mais provável que o 

hedge seja efetivo, e cubra as vendas cujos recebimentos são a prazo.  

Há uma significativa variação em relação a esses prazos, conforme se vê na tabela 1. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva dos prazos 

 

  

Média 34,1392 

Erro-padrão 0,9423 

Mediana 33 

Moda 33 

Desvio-padrão 8,3753 

Variância da amostra 70,1470 

Curtose 8,1462 

Assimetria 2,1777 

Mínimo 17 

Máximo 76 

Soma 2697 

Contagem 79 

Nível de confiança (95,0%) 1,8759 

                                 Elaboração: Do autor, 2021. 

 

 Isso posto, pode-se concluir, por meio dos resultados analisados, que um dos principais 

riscos inerentes ao negócio da empresa diz respeito ao prazo. As vendas realizadas cuja forma 

de pagamento é carta de crédito à vista gera mais um risco que a empresa não pode controlar: 

a data exata em que poderá receber o pagamento. Esse prazo envolve diversos fatores e por isso 

pode variar significativamente, assim, pode ser o prazo de saída do navio, o prazo para enviar 

as documentações ao banco receptor da carta de crédito, o prazo que o banco receptor possui 

para enviar os documentos ao banco emissor, a autorização para o crédito em conta, a chegada 

da remessa de dólares para o banco receptor e, por fim, o fechamento do contrato de câmbio. 

 Para uma empresa que trabalha com recebimentos em moeda estrangeira, e dada a 

volatilidade do mercado cambial brasileiro em relação ao dólar americano, verificou-se que a 

exposição cambial deve ser mais bem controlada por conta da incerteza dos prazos para 

recebimento. Definir os prazos para contratação de dólar futuro é um grande desafio para a 

gestão de risco cambial caso, adiante, se deseje contratar hedge. 

 

4.2 Quanto às taxas de câmbio 

 Nesta etapa foram analisadas as taxas de câmbio para as 79 vendas realizadas por carta 

de crédito à vista. A figura 4 mostra o comportamento das três taxas analisadas para cada venda 

no período: PTAX na data da receita (PTAX0), PTAX na data do fechamento de câmbio 

(PTAX1) e PTAX caso a empresa houvesse realizado hedge cambial no mercado futuro 
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(PTAX2). Identificou-se que, no histórico do período levantado, as PTAX para a posição com 

hedge no mercado futuro estiveram mais constantemente acima do que nos outros dois cenários. 

 

 

Figura 4 – Movimento das PTAX no período 

 

         Elaboração: Do autor, 2021. 

 

 Um resultado importante analisado foi em relação ao comportamento das taxas de 

câmbio no período. Da venda 13 até a venda 49, que ocorreram entre março de 2016 e setembro 

de 2017, a PTAX teve um comportamento de discreta oscilação. Já a partir da venda 69 houve 

uma mudança brusca de movimento, que está diretamente correlacionada com a crise financeira 

gerada pela pandemia do Novo Coronavírus. O resumo de tais evidências pode ser verificado 

na tabela 2. 

Tabela 2 – Estatística descritiva para as PTAX no período 

 

 PTAX0 PTAX1 PTAX2 

Média 3,8414 3,8403 3,8573 

Erro-padrão 0,0854 0,0855 0,0848 

Mediana 3,643 3,7485 3,66 

Moda #N/D 3,2312 3,26 

Desvio-padrão 0,7593 0,7603 0,7538 

Variância da amostra 0,5766 0,5781 0,5682 

Curtose 0,6227 0,3438 0,5847 

Assimetria 1,2988 1,1564 1,2748 

Intervalo 2,708 2,7855 2,6818 

Mínimo 3,0632 3,0504 3,089 

Máximo 5,7712 5,8359 5,7708 
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Soma 303,472 303,3839 304,7332 

Contagem 79 79 79 

Nível de confiança 

(95,0%) 0,17008 0,1703 0,1688 

        Elaboração: Do autor, 2021. 

 

Analisando a variância da amostra é possível compreender o quanto é imprescindível 

fazer gestão de risco cambial para as médias empresas. Avaliar operações de hedge para suas 

vendas cujo prazo para recebimento é incerto, não coloca a empresa simplesmente a par das 

boas práticas de mercado, mas também a permite ter melhor previsibilidade, focando nas 

atividades nas quais é especialista, sendo no caso apresentado, a exportação de gêneros 

alimentícios. 

 

4.3 Quanto ao desempenho real da empresa no período 

 Em relação aos resultados reais obtidos pela empresa em suas operações no período 

analisado, sem hedge, verifica-se, conforme a tabela 3 e a figura 5, os resultados financeiros 

resumidos por cada operação. O cálculo se deu tomando por base o valor da fatura comercial 

em dólares americanos multiplicado pelo valor da PTAX no dia em que a receita se originou 

(PTAX0), comparado com a PTAX no dia em que ocorreu o fechamento de câmbio referente a 

cada venda (PTAX1).  

 

Tabela 3 – Frequência acumulada dos ganhos e perdas com variação cambial 

         Elaboração: Do autor, 2021. 

 

 Para a distribuição apresentada na tabela 3, identificou-se um desvio padrão de R$ 

36.239,22 em relação à diferença entre as receitas quando da emissão da NFe e no fechamento 

de câmbio. Desse modo, como a perda média por operação foi de R$ 2.172,83 e em termos 

percentuais 0,00579%, nota-se que essa distribuição possui alta dispersão por conta da elevada 

Intervalo Frequência % cumulativo Intervalo Frequência % cumulativo 

-198871,22 1 1,27% 35692,04988 43 54,43% 

-159777,34 0 1,27% -3401,828528 26 87,34% 

-120683,46 0 1,27% 74785,92829 5 93,67% 

-81589,59 1 2,53% -42495,70694 2 96,20% 

-42495,71 2 5,06% -198871,2206 1 97,47% 

-3401,83 26 37,97% -81589,58535 1 98,73% 

35692,05 43 92,41%     Mais 1 100,00% 

74785,93 5 98,73% -159777,3422 0 100,00% 

Mais 1 100,00% -120683,4638 0 100,00% 
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distância em relação ao desvio padrão. A figura 6 ilustra o resultado financeiro de cada venda 

por crédito à vista no período, mostrando que houve poucos casos alarmantes que influenciaram 

os resultados, com destaque para os momentos 3, 70 e 75.  

 

Figura 5 – Histograma da variação cambial 

Elaboração: Do autor, 2021. 

 

 No histograma apresentado, identifica-se que os casos alarmantes que impactaram o 

resultado negativo da empresa ocorreram com baixa frequência, portanto é possível chamá-los 

de exceções. Estar exposto ao câmbio gera um ciclo de ganhos e perdas incertos, mas que, no 

longo prazo, tendem a se igualar em termos monetários. Não há garantia que realizar uma 

operação de hedge possa gerar ganhos relacionados a variações cambiais, por mais que o caso 

analisado assim sugira. É importante identificar que o hedge pode ser uma ferramenta que 

contribui para geração de vantagens competitivas a medida em que atua na redução dos riscos, 

no entanto é frágil afirmar sua utilização gera ganhos financeiros garantidos. 
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Figura 6 – Resultados financeiros das vendas com exposição cambial 

 

       Elaboração: Do autor, 2021. 

 

No que tange ao total analisado no período, houve perda acumulada de 0,4570%, o que 

em valores absolutos representou um saldo negativo de R$ 171.653,81. Logo, infere-se que as 

variações cambiais no período em que a empresa esteve exposta produziram efeito negativo em 

seus resultados financeiros, apesar de discretos percentualmente.  

 

4.4 Estimativa do desempenho em caso de hedge no mercado futuro 

 Neste tópico, foi feita uma estimativa do possível desempenho que a empresa obteria 

caso optasse por realizar hedge cambial para suas exportações no mercado de dólar futuro. Para 

essa análise, foram excluídas hipóteses de custos adicionais na operação, logo foi analisado tão 

somente os preços relativos ao mercado de dólar futuro para cada dia de venda. Importante 

ressaltar que também foi considerado que a empresa disporia de caixa necessário para arcar 

com os ajustes cambiais diários no mercado a futuro. 

 Primeiramente, foi estimado o resultado para caso a contratação do dólar futuro fosse 

realizada no momento em que a receita teve origem, considerando a data da emissão da NFe. 

Os resultados obtidos demonstraram que se a empresa optasse pelo hedge, além de evitar as 
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perdas ocorridas, ainda teria um ligeiro ganho. Nesse sentido, conclui-se que, além de evitar os 

riscos em relação à exposição, ainda maximizaria o resultado de sua operação.  

 O valor do dólar no mercado à vista é calculado com base em seu valor no mercado 

futuro (VENTURA; GARCIA, 2012), portanto é comum que os resultados nessa fase da análise 

fossem semelhantes, com ligeiro resultado positivo a favor da operação com hedge. A figura 7 

ilustra o movimento desses resultados descritos.  

 

Figura 7 – Resultados financeiros das vendas com a estimativa de hedge 

 

              Elaboração: Do autor, 2021. 

 

 Os resultados com a operação de hedge mostram um desvio padrão de R$ 3.431,29 e 

média de R$ 2.153,17; o que, diferentemente do que ocorreu com as taxas de câmbio para o 

período, nesse caso, a distribuição possui discreta dispersão, como pode ser observado, também, 

na tabela 4.  
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Tabela 4 – Frequência acumulada dos resultados financeiros com a estimativa de hedge  

Intervalo Frequência % acumulada Intervalo Frequência 

% 

acumulada 

 R$     

(11.689,34) 1 1,28% 2351,781454 35 44,87% 

 R$                  

(8.881,12) 0 1,28% 5160,005905 24 75,64% 

 R$                

(6.072,89) 1 2,56% 7968,230355 8 85,90% 

 R$                  

(3.264,67) 1 3,85% -456,442997 4 91,03% 

 R$                       

(456,44) 4 8,97% Mais 4 96,15% 

 R$                    

2.351,78  35 53,85% -11689,3408 1 97,44% 

 R$                    

5.160,01  24 84,62% -6072,891898 1 98,72% 

 R$                    

7.968,23  8 94,87% -3264,667448 1 100,00% 

Mais 4 100,00% -8881,116349 0 100,00% 

       Elaboração: Do autor, 2021. 

 

Figura 8 – Histograma do desempenho estimado em caso do hedge 

 
    Elaboração: Do autor, 2021. 

  

Para a relação estimada neste tópico, a empresa apresentaria um ganho total de 0,4591% 

em relação à posição sem hedge. Apesar de aparentemente discreto em termos percentuais, 

pode-se afirmar que este valor seria capaz de conferir algum diferencial competitivo, uma vez 

que se trataria de um valor excedente total no seu caixa na ordem de R$ 170.101,18 no período. 
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Isso mostra que utilizar hedge para gerir o risco da exposição cambial, além de garantir maior 

previsibilidade em relação a sua operação, e mitigar os riscos das variações cambiais, ainda 

pode se considerar um gerador de vantagens competitivas em termos financeiros. Contribuiria 

para a manutenção e, ainda, um discreto aumento do seu valor presente líquido (EITEMAN; 

STONEHILL; MOFFETT, 2013). 

 

4.5 Comparação entre o desempenho real no período versus em caso de hedge 

 Nesta sessão foi mensurada, por meio de métricas de estatística descritiva, a diferença 

real que a empresa teria nos resultados caso tivesse operado com hedge (PTAX2), em 

comparação ao resultado com exposição cambial (PTAX1). Primeiramente, foram estimadas, 

com base nos valores de dólar no mercado futuro, as datas de vencimento de contrato o mais 

próximo possível dos fechamentos de câmbio. Após a mensuração dos valores, foram feitas 

comparações para chegar às conclusões finais acerca do caso analisado. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva da diferença entre o resultado real versus com hedge 

 

  

Média R$ 4.326,0125 

Erro-padrão R$ 4.079,2609 

Mediana R$ 1.244,0531 

Moda #N/D 

Desvio-padrão R$ 36.257, 2637 

Variância da amostra 1314589168, 5437 

Curtose 11,8267 

Assimetria 1,9668 

Intervalo R$ 303.668,7884 

Mínimo -R$ 103.412,5759 

Máximo R$ 200.256,2125 

Soma R$ 341.754,9840 

Contagem 79,0000 

Nível de confiança (95,0%) 8121,1845 
                              Elaboração: Do autor, 2021. 

 

 Na tabela 5 é possível identificar que em relação ao resultado das vendas da empresa no 

período, caso tivesse optado por hedge, por meio de contratos de venda de dólar futuro para as 

datas mais próximas ao seu fechamento de câmbio, seria possível ter um ganho médio de R$ 

4.153,18 por operação. Levando em conta as 79 operações realizadas por carta de crédito à 
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vista, o valor total estimado dos ganhos para as vendas com hedge é de R$ 341.754,98. Em 

termos percentuais significaria 0,91% a mais de resultado. 

 

Figura 9 – Comparação entre os resultados analisados 

 

Elaboração: Do autor, 2021. 

 

A figura 9 resume os resultados alcançados nesta pesquisa, ela demonstra que a gestão 

de risco cambial, por meio de hedge, pode contribuir para o aumento da competitividade. Em 

comparação aos dois cenários analisados, a operação com hedge se apresentou mais vantajosa 

para a empresa em ambos os casos.  

Sabe-se que, do ponto de vista financeiro, a geração de vantagens competitivas ocorre 

basicamente por aumento de lucratividade (BRITO; BRITO, 2012). No entanto, é importante 

salientar que o hedge deve ser uma operação contínua, uma vez que no longo prazo ele tende a 

não gerar ganhos nem perdas, por mais que no caso analisado o resultado financeiro tenha sido 

positivo. 

Diante do resultado obtido pela estimativa realizada, e pela comprovação de sua eficácia 

na gestão de riscos, pode-se afirmar que a operação de hedge cambial no mercado futuro 

contribuiria para o aumento da competitividade para o caso analisado, portanto, a hipótese 

levantada nesta dissertação é confirmada: há relação significativa entre a utilização de hedge 

cambial negociado no mercado futuro com o aumento da competitividade para o caso analisado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Nesta pesquisa buscou-se aproximar o estudo da gestão de risco associada às variações 

de câmbio em paralelo à competitividade, investindo esforços na análise dos resultados para as 

79 vendas que determinada empresa em Belém do Pará realizou e cuja forma de pagamento 

fora carta de crédito à vista. 

 Para tanto, os principais objetivos deste estudo envolveram compreender como a gestão 

de risco cambial pode contribuir para a competitividade das empresas brasileiras de médio 

porte, bem como avaliar, por meio de um estudo de caso, se o uso de ferramentas de hedge 

cambial negociado no mercado futuro pode contribuir para a geração de vantagens 

competitivas. 

 A pesquisa apresentou como principal limitação a não utilização dos resultados 

contábeis da empresa para mensurar os resultados com e sem hedge em relação a todas as 

atividades, e não somente às vendas por carta de crédito à vista. Também foram descartados 

possíveis custos com a operação de hedge, além de considerar que a empresa teria caixa 

suficiente para arcar com os ajustes diários da variação cambial. 

Nos últimos cinco anos foi observado um significativo aumento da taxa PTAX para 

dólar comercial americano no Brasil, saindo de 2,6929 no fechamento do primeiro pregão de 

2015, para 5,1967 no último fechamento de 2020. Durante o período, a taxa teve cotação 

mínima de 2,5754 (em 22 de janeiro de 2015) e máxima de 5,9372 (em 14 de maio de 2020), 

representando um aumento de 130%, sendo a taxa nominal mais alta desde que o Brasil adotou 

o regime de câmbio flutuante. 

 Neste contexto, por mais que a elevada taxa de câmbio pareça apenas positiva para as 

empresas exportadoras, os efeitos da variação cambial podem ser negativos, a depender do tipo 

de operação e prazos de recebimento. Estar exposto às oscilações cambiais do mercado 

brasileiro pode representar um grande risco, principalmente em função da variância nos fluxos 

de caixa esperados (EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 2013). O presente estudo avaliou 

o real efeito das variações cambiais no fluxo de caixa e estimou o desempenho para caso tivesse 

operado com hedge cambial. 

 Os resultados do estudo foram analisados sob cinco vieses, quais sejam: i) Quantos aos 

prazos de recebimento; ii) Quanto às taxas de câmbio; iii) Quanto ao desempenho real da 

empresa no período; iv) Quanto à estimativa do desempenho em caso de hedge no mercado 

futuro; v) Na comparação entre o desempenho real da empresa no período, e caso tivesse 

protegido suas vendas com hedge. 
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 Em relação aos prazos de recebimento, foi identificado que um dos principais riscos 

enfrentados pela empresa é quando a forma de pagamento se dá por carta de crédito à vista. Por 

depender de trâmites burocráticos entre instituições financeiras, não há como se ter 

conhecimento sobre a data exata em que o crédito será realizado. Diante disso, como o prazo 

máximo identificado no período foi de 76 dias, o estudo concluiu que, caso a empresa opte por 

fazer hedge no mercado futuro, o ideal é que busque por contratos cujo vencimento se dê em 

D+77 a partir da data da emissão da NFe, o que dará maior previsibilidade sobre os fluxos de 

caixa esperados, além de garantia que suas operações estarão cobertas por uma ferramenta de 

gestão de risco. 

 Em relação às taxas de câmbio diante das quais a empresa esteve exposta no período, 

ressalta-se que, como o valor do dólar no mercado à vista é calculado com base no seu preço 

futuro (VENTURA; GARCIA, 2012), o desempenho das taxas na operação de hedge foi muito 

semelhante às da data da emissão da NFe. No entanto, ainda assim, as taxas no mercado futuro 

se mostraram ligeiramente superiores ao se considerar todo o período. 

 Publicações, como de Kindleberger e Aliber (2013), já forneceram informações sobre 

os impactos das crises financeiras na economia mundial. Em 2020, o mundo precisou enfrentar 

um novo inimigo e que impactou sobremaneira as finanças internacionais: a pandemia do Novo 

Coronavírus. Não só questões relacionadas à saúde pública, mas também políticas, econômicas 

e financeiras, geraram pressão nas taxas de câmbio no mercado cambial brasileiro. Os impactos 

das oscilações diárias foram perceptíveis na empresa e, por mais que o movimento tenha sido 

de subida, identificou-se também, quedas bruscas no período. Perdas e ganhos ocorreram, 

contudo, a volatilidade apresentada demonstrou a necessidade de se operar com hedge. 

 Quanto ao real desempenho da empresa no período, ou seja, sobre o resultado das suas 

vendas com exposição cambial, conclui-se que foi negativo, já que houve perda total de 

0,4570% por conta das variações cambiais. Para mensurar os resultados dessa sessão foram 

utilizados métodos de estatística descritiva e frequência acumulada. 

 Pela assunção das taxas de câmbio para o dólar comercial americano, obtidas no banco 

de dados da B3, foi feita uma estimativa do resultado dos 79 casos utilizados como amostra 

para o estudo. Os resultados obtidos mostram que a empresa, ao contrário de que ocorreu 

enquanto esteve exposta, assumindo uma posição com hedge, não só diminuiria sua perda e 

estaria de acordo com práticas de gestão financeira moderna (SILVA NETO, 1998), mas geraria 

ganhos. Ou seja, caso optasse por realizar hedge no mercado futuro, aumentaria os fluxos de 

caixa esperados, gerando mais vantagens competitivas por conta da maior lucratividade das 

operações. 
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 Ao comparar o desempenho real das vendas com o estimado em caso de hedge, 

identificou-se que a empresa teria um ganho total de 0,91%. Logo, a principal contribuição 

trazida nesta pesquisa foi compreender que a gestão de risco cambial, por meio de hedge no 

mercado de dólar futuro, seria um gerador de vantagens competitivas a medida em que atua na 

diminuição dos riscos relacionados às variações cambiais, fazendo com que a empresa se 

dedique às atividades nas quais é especialista, neste caso, a exportações de produtos do gênero 

alimentício. 

 No que tange aos ganhos financeiros estimados caso a empresa tivesse operado com 

hedge no período analisado, não se pode concluir que no longo prazo os resultados continuem 

gerando ganhos de fluxo de caixa. O hedge deve ser uma operação contínua, uma vez que no 

longo prazo ele tende a não gerar ganhos nem perdas, portanto há fragilidade em afirmar que o 

hedge, de maneira geral, confere maiores lucros às empresas, por mais que, no caso analisado, 

essa tenha sido a realidade observada. 

 Em relação às contribuições gerenciais deste trabalho destaca-se a comprovação sobre 

a efetividade das técnicas existentes no mercado para redução de riscos relacionados à transação 

comercial internacional. Estudos preliminares confirmaram que gestão de risco cambial já está 

presente em boa parte das grandes empresas que operam em moeda estrangeira. Os resultados 

obtidos nesta pesquisa pretendem servir como incentivo aos gestores de pequenas e médias 

empresas para evoluírem a gestão de risco cambial, de forma a desmistificar os trâmites e 

comprovando a eficácia na geração de vantagens competitivas. 

 Deste modo, esta pesquisa contribui para a disseminação do conhecimento a respeito da 

gestão de risco cambial, complementando estudos anteriores sobre a utilização de hedge. Para 

estudos futuros, recomenda-se a mensuração do desempenho em mercado de opções para 

empresas que ainda não realizam hedge. O intuito é verificar em outro mercado a efetividade 

desse tipo de operação. 
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ANEXOS: RELAÇÃO DOS VENCIMENTOS ESTIMADOS PARA O HEDGE 

CAMBIAL 

 
Data 

Receita 

Data 

Fechamento Valor da Fatura  PTAX Nfe PTAX Hedge 

Vencimento 

Hedge 

11/06/2015 07/07/2015 USD 106.481,36 3,15 3,11 Julho 2015 

07/08/2015 08/09/2015 USD 224.607,15 3,52 3,53 Setembro 2015 

19/08/2015 21/09/2015 USD 229.042,25 3,48 3,53 Outubro 2015 

29/09/2015 13/11/2015 USD 142.518,07 4,12 4,09 Novembro 2015 

06/10/2015 29/10/2015 USD 176.311,24 3,86 3,88 Novembro 2015 

07/10/2015 03/11/2015 USD 102.926,98 3,81 3,91 Novembro 2015 

17/11/2015 17/12/2015 USD 105.695,44 3,80 3,86 Janeiro 2016 

01/12/2015 31/12/2015 USD 77.846,61 3,87 3,92 Janeiro 2016 

18/12/2015 19/01/2016 USD 37.182,03 3,91 3,98 Fevereiro 2016 

12/01/2016 12/02/2016 USD 172.638,68 4,03 4,05 Fevereiro 2016 

13/01/2016 17/02/2016 USD 8.142,25 3,99 4,03 Março 2016 

26/01/2016 23/02/2016 USD 202.458,57 4,10 4,12 Março 2016 

18/03/2016 18/04/2016 USD 8.731,18 3,61 3,65 Maio 2016 

22/03/2016 03/05/2016 USD 180.684,46 3,61 3,66 Maio 2016 

27/05/2016 29/06/2016 USD 175.086,07 3,62 3,64 Julho 2016 

23/06/2016 29/07/2016 USD 190.570,04 3,35 3,39 Agosto 2016 

26/07/2016 08/09/2016 USD 189.854,04 3,28 3,31 Setembro 2016 

27/07/2016 29/08/2016 USD 85.911,70 3,28 3,31 Setembro 2016 

25/08/2016 21/09/2016 USD 154.367,23 3,23 3,26 Outubro 2016 

05/09/2016 03/10/2016 USD 80.230,22 3,27 3,29 Outubro 2016 

09/09/2016 07/10/2016 USD 143.530,44 3,26 3,28 Outubro 2016 

23/09/2016 25/10/2016 USD 141.418,07 3,22 3,26 Novembro 2016 

11/10/2016 14/11/2016 USD 195.810,12 3,21 3,21 Novembro 2016 

14/11/2016 15/12/2016 USD 214.140,97 3,44 3,46 Dezembro 2016 

28/11/2016 28/12/2016 USD 150.641,01 3,40 3,43 Janeiro 2017 

25/11/2016 02/01/2017 USD 157.789,12 3,43 3,46 Janeiro 2017 

30/11/2016 13/01/2017 USD 217.462,28 3,40 3,42 Janeiro 2017 

01/12/2016 27/12/2016 USD 155.587,90 3,44 3,47 Janeiro 2017 

03/01/2017 03/02/2017 USD 128.970,98 3,26 3,28 Fevereiro 2017 

09/01/2017 10/02/2017 USD 6.736,42 3,21 3,22 Fevereiro 2017 

12/01/2017 10/02/2017 USD 200.996,15 3,17 3,18 Fevereiro 2017 

16/01/2017 16/02/2017 USD 115.522,38 3,22 3,26 Março 2017 

23/02/2017 23/03/2017 USD 9.832,57 3,06 3,09 Abril 2017 

31/05/2017 29/06/2017 USD 135.257,30 3,24 3,26 Julho 2017 

22/06/2017 21/07/2017 USD 117.968,33 3,34 3,36 Agosto 2017 

07/07/2017 11/08/2017 USD 263.132,35 3,29 3,30 Agosto 2017 

03/08/2017 01/09/2017 USD 206.546,23 3,12 3,13 Setembro 2017 

24/08/2017 28/09/2017 USD 247.670,37 3,14 3,16 Outubro 2017 

11/09/2017 09/10/2017 USD 275.518,29 3,08 3,10 Outubro 2017 

20/09/2017 20/10/2017 USD 265.683,07 3,13 3,15 Novembro 2017 

21/09/2017 30/10/2017 USD 160.371,79 3,13 3,15 Novembro 2017 

17/10/2017 24/11/2017 USD 264.913,78 3,18 3,20 Dezembro 2017 
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25/10/2017 24/11/2017 USD 250.879,99 3,24 3,25 Dezembro 2017 

22/11/2017 04/01/2018 USD 128.555,00 3,26 3,25 Janeiro 2018 

24/11/2017 04/01/2018 USD 119.437,75 3,23 3,24 Janeiro 2018 

05/12/2017 04/01/2018 USD 135.794,75 3,23 3,24 Janeiro 2018 

20/12/2017 22/01/2018 USD 133.136,00 3,29 3,20 Fevereiro 2018 

25/01/2018 27/02/2018 USD 49.282,37 3,14 3,15 Março 2018 

06/07/2018 01/08/2018 USD 63.368,12 3,93 3,93 Agosto 2018 

24/05/2018 21/06/2018 USD 120.772,00 3,64 3,66 Julho 2018 

01/06/2018 06/07/2018 USD 107.204,07 3,74 3,76 Julho 2018 

04/06/2018 03/07/2018 USD 54.180,00 3,74 3,75 Julho 2018 

07/08/2018 13/09/2018 USD 113.309,26 3,71 3,74 Setembro 2018 

03/09/2018 28/09/2018 USD 18.396,97 4,13 4,14 Outubro 2018 

19/10/2018 20/12/2018 USD 41.912,00 3,71 3,72 Janeiro 2019 

01/11/2018 04/12/2018 USD 69.693,28 3,70 3,70 Dezembro 2018 

07/12/2018 09/01/2019 USD 76.837,44 3,90 3,89 Janeiro 2019 

02/01/2019 18/02/2019 USD 79.055,89 3,86 3,86 Março 2019 

29/03/2019 17/05/2019 USD 99.791,82 3,90 3,92 Junho 2019 

14/06/2019 11/07/2019 USD 89.058,18 3,88 3,89 Julho 2019 

16/07/2019 21/08/2019 USD 80.123,95 3,76 3,77 Setembro 2019 

04/09/2019 17/10/2019 USD 55.694,80 4,12 4,14 Novembro 2019 

11/10/2019 13/11/2019 USD 127.310,77 4,11 4,11 Dezembro 2019 

01/11/2019 10/12/2019 USD 62.466,08 3,98 3,99 Dezembro 2019 

11/12/2019 20/01/2020 USD 53.918,23 4,11 4,14 Fevereiro 2020 

12/12/2019 21/01/2020 USD 127.353,17 4,11 4,10 Fevereiro 2020 

13/03/2020 13/04/2020 USD 152.602,46 4,74 4,76 Abril 2020 

09/04/2020 07/05/2020 USD 59.702,19 5,08 5,09 Maio 2020 

06/04/2020 11/05/2020 USD 42.757,25 5,25 5,27 Maio 2020 

08/05/2020 10/06/2020 USD 227.047,86 5,76 5,77 Junho 2020 

22/05/2020 22/06/2020 USD 96.084,20 5,58 5,50 Julho 2020 

10/07/2020 13/08/2020 USD 101.699,24 5,34 5,35 Agosto 2020 

01/09/2020 28/09/2020 USD 92.226,55 5,37 5,39 Outubro 2020 

30/10/2020 02/12/2020 USD 49.555,00 5,77 5,77 Novembro 2020 

03/11/2020 20/11/2020 USD 321.015,09 5,69 5,72 Dezembro 2020 

20/11/2020 04/01/2021 USD 88.888,54 5,35 5,35 Janeiro 2021 

17/11/2020 04/01/2021 USD 5.912,80 5,40 5,37 Janeiro 2021 

30/11/2020 04/01/2021 USD 44.652,00 5,33 5,35 Janeiro 2021 

03/12/2020 17/02/2021 USD 125.897,24 5,16 5,14 Fevereiro 2021 

Elaboração: Do autor, 2021. 

 


