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RESUMO
As indústrias avícolas possuem uma enorme importância para economia brasileira, uma vez que o Brasil é o segundo
maior produtor mundial de aves e, desde 2004, é o maior exportador mundial de carne de frango. Entretanto, devido ao
alto consumo de milho, esse setor está muito susceptível às variações do preço deste cereal. Para se protegerem da
variação do preço do milho, as indústrias avícolas têm à disposição os derivativos financeiros. Diante disso, o objetivo
geral do presente trabalho é apresentar os principais instrumentos financeiros utilizados para fins de hedge e mostrar a
importância  de  sua  utilização  para  as  indústrias  avícolas  no Brasil.  A  pesquisa  se  enquadra  como descritiva  com
abordagens qualitativa e quantitativa. Já como procedimento técnico, a pesquisa se enquadra como um estudo de caso,
dado que analisa a indústria avícola brasileira. Os dados foram coletados do CONAB, ABPA, Banco Central do Brasil e
da Bovespa. A principal conclusão desta pesquisa é que a crise que afeta as indústrias avícolas atualmente ocorreu
devido ao forte aumento do preço do milho no mercado brasileiro, que impactou fortemente as indústrias avícolas. Foi
observado que as indústrias avícolas não conseguiram repassar o aumento do seu custo ao preço de venda e não
utilizaram, na proporção necessária, das ferramentas de hedge disponíveis no mercado financeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Hedge, derivativos, milho, indústria avícola.

1. INTRODUÇÃO

Controlar os custos é uma preocupação constante em praticamente todas as empresas, ou ao
menos deveria ser, pois de que adianta ter um alto volume de vendas se o lucro é todo consumido
pelo  custo.  No  caso  das  indústrias  avícolas,  boa  parte  dos  seus  custos  vem  de  commodities
agrícolas, soja e principalmente milho, que são componentes da ração do frango. Então como se
proteger da variação de preço tão comum em  commodities agrícolas, uma vez que estas estão
sujeitas não só a alterações de mercado, mas também de variações no clima que podem afetar
fortemente a produção?

Ter uma alta dependência destes dois insumos por um lado pode ser um problema, porém,
por  outro  lado,  as  indústrias  avícolas  têm  à  disposição  mecanismos  de  proteção.  Hoje  estas
indústrias dispõem de excelentes e modernos instrumentos de proteção para as variações de preços
de commodities, capazes de beneficiar não só compradores, mas também vendedores. No entanto,
são pouco utilizados com o intuito da proteção financeira (hedge), sendo então largamente utilizados
para fins especulativos. Estima-se que o valor de títulos financeiros no mercado de derivativos seja
dez vezes maior que o valor da produção mundial.

Diante  do  exposto,  o  objetivo  geral  do  presente  trabalho  é  apresentar  os  principais
instrumentos financeiros utilizados para fins de hedge e mostrar a importância de sua utilização para
as indústrias avícolas no Brasil.

A pesquisa justifica-se pela importância do setor para a atividade econômica brasileira e pela
escassez de trabalhos sobre a recente crise do setor. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada para a pesquisa se enquadra como descritiva, pois procura descrever
as características de um determinado fenômeno (CERVO; BERVIAN, 1983). Quanto à abordagem, a
pesquisa  é  qualitativa  e  quantitativa,  trazendo  informações  não somente  sobre  os  instrumentos
financeiros, mas também da importância do setor avícola para a economia do país. 

Os dados foram coletados do CONAB, ABPA, Banco Central do Brasil e da Bovespa. Após
tabulados,  os  dados  foram tratados  por  meio  de  técnicas  de  estatística  descritiva.  Para  tal  foi
utilizado o Programa Microsoft Excel (2010).

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa se enquadra como um estudo de caso, dado que
analisa a indústria avícola brasileira.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O MERCADO DE DERIVATIVOS

O termo derivativo se dá por conta de que os preços destes contratos derivam do valor de
outros ativos, podendo estes serem  commodities,  ativos financeiros, taxas de juros, etc. Através
destes  contratos  é  possível  gerir  os  riscos  de  preço  destes  ativos,  tornando  mais  segura  as
operações dos agentes econômicos que integram o mercado.

Apesar de cada vez mais difundida, os contratos derivativos ainda são utilizados por uma
minoria  dos  agentes  econômicos  brasileiros,  basicamente  apenas  os  grandes  produtores  e  as
grandes  corporações  fazem  uso  desta  excelente  ferramenta  de  proteção  contra  os  riscos  das
oscilações  do  mercado,  talvez  porque  os  mercados  derivativos  de  fato  possuem  relativa
complexidade, dificultando a compreensão do público. Por outro lado, também faltam profissionais
capacitados no mercado para prestar assessoria a esta parcela dos agentes econômicos. 

Faz-se  importante  destacar  que  os  derivativos  vão  além  de  apenas  instrumentos  de
proteção (hedge), podendo também ser utilizados em caráter especulativo ou para arbitramento de
mercado. No entanto, o foco deste trabalho é o uso do derivativo para fins de proteção.

A história dos derivativos não é recente. Segundo Hull (1996), os derivativos acompanham a
história da comercialização e não há um período específico que identifique o seu surgimento. Há
indícios de que as primeiras negociações com  commodities básicas ocorreram na China antiga,
sendo que a primeira bolsa de commodities do mundo é a Chicago Board of Trade, que iniciou seus
negócios com derivativos entre o final do século XIX e começo do século XX.

Apesar de muito antigos, os mercados de derivativos se aperfeiçoaram verdadeiramente
apenas no final do século passado, após os anos 70, pois foi a partir da falência do Sistema de
Bretton Woods que os EUA abandonaram unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro, o
que fez com que o sistema de cambio mundial ficasse mais livre e, consequentemente, provocou
fortes  oscilações  nas  moedas  e  nas  taxas  de  juros.  Isso,  aliado  a  crescente  globalização  dos
mercados,  gerou  a  necessidade  de  instrumentos  de  proteção  cada  vez  melhores  para  os
investidores e produtores, incentivando cada vez mais o uso de instrumentos derivativos.

São quatro os tipos de mercado de derivativos: Mercado a Termo, Mercado Futuro, Mercado
de Opções e SWAP.

No mercado a termo, o comprador ou vendedor se compromete a comprar ou a vender certa
quantidade de bem (mercadoria ou ativo financeiro) por um preço fixado ainda na data da realização
do  negócio,  para  realização  em  data  futura.  Os  contratos  a  termo  somente  são  liquidados
integralmente  no vencimento.  É um derivativo  utilizado  por  investidores  para  se  protegerem de

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

possíveis oscilações de preço e também para alavancar suas posições. Eles são conhecidos como
contratos de balcão por não serem registrados em bolsa.

No mercado a termo existe a obrigatoriedade da compra ou venda, ou seja, o preço que foi
combinado  contratualmente  deverá  ser  pago  pelo  comprador  independente  das  condições  do
mercado. Sendo que o mesmo vale para o vendedor, que deverá entregar a mercadoria pelo preço
contratado. Uma das vantagens do contrato é a inexistência de ajustes diários, pois a liquidação da
operação pelas partes se dá pela entrega física ou pela própria liquidação financeira na data de
entrega acertada. Sofre, contudo, a desvantagem de possuir menor liquidez (FORTUNA, 2005).

O mercado futuro nada mais é do que a evolução do mercado a termo, onde o comprador ou
vendedor também se compromete a comprar ou vender certa quantidade de bem (mercadoria ou
ativo financeiro) por um preço fixado para liquidação em data futura. A principal diferença é que
enquanto no mercado a termo a liquidação só acontece na data de vencimento, no mercado futuro
os compromissos são ajustados financeiramente às expectativas do mercado referente ao preço
futuro daquele bem por meio de ajustes diários, apurando as perdas ou ganhos. Além disso, os
contratos futuros somente são negociados em bolsas.

O principal  objetivo do mercado futuro é a proteção dos agentes econômicos envolvidos,
contra  as  oscilações  dos  preços  de  suas  mercadorias  ou  investimentos  em  ativos  financeiros
(FORTUNA, 2005).

O mercado futuro tem algumas vantagens sobre o mercado a termo, sendo que uma das
principais é a flexibilidade, pois como os prazos e garantias são padronizados e negociados na
bolsa, isso permite a transferência entre os investidores. É possível que qualquer uma das partes
liquide seu contrato antes do prazo, revertendo sua posição ou apenas encerrando o contrato. 

Pouquíssimas operações são liquidadas pela entrega física dos bens negociados, geralmente
não  há  a  concretização  física  do  negócio  e  sim o  acerto  financeiro  através  do  pagamento  ou
recebimento do ajuste.  

No mercado de opções, negocia-se o direito de comprar ou vender um bem por um preço fixo
numa data futura. Ao adquirir este direito, deve-se pagar um prêmio ao vendedor, prêmio este que
não se trata do preço do bem negociado, mas sim de um valor para se ter a opção de comprar ou
vender o referido bem em uma data futura pelo preço que foi previamente acordado.

 Quem adquire um contato de opção, tem seu risco limitado ao valor do prêmio pago ao
vendedor. Já o vendedor tem risco ilimitado no negócio, pois quando se adquire um contrato de
opção, seja ele de compra ou de venda, adquire-se na verdade o direito de comprar ou vender o
ativo negociado na data preestabelecida. Caso o comprador da opção entenda que seja mais viável
abrir mão do direito de realizar o negócio, ele perde o valor pago a título de prêmio ao vendedor.

No mercado de swap, a negociação trata-se da troca da rentabilidade entre dois bens, que
podem ser mercadorias ou ativos financeiros. Pode-se defini o swap como sendo um acordo entre
duas partes, que estabelecem a troca de fluxo de caixa, tendo como base a rentabilidade entre dois
bens. 

Segundo Hull (1996, pg. 151), em essência, um swap é uma posição comprada num título,
combinado com uma posição vendida em outro. É destinado a agentes econômicos que buscam a
proteção contra riscos que são inerentes a suas atividades. Existem várias formas de swap, mas os
mais comuns são swap de taxa de juros e swap de moedas.

Como exemplo da importância da utilização do swap, observa-se que quando uma empresa
está  precisando  tomar  um  empréstimo  em  uma  taxa  fixa  e  o  mercado  está  oferecendo  taxas
flutuantes, o swap pode agir transformando este empréstimo de taxa flutuante em fixa, resultando
em uma espécie de proteção pela troca do indexador (HULL, 1996).
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Como  mencionado  anteriormente  os  contratos  de  derivativos  podem  ser  usados  para
proteção (Hedge), arbitramento e especulação.

Hedge é a operação realizada no mercado de derivativo que visa fixar antecipadamente o
preço de uma mercadoria ou ativo financeiro de forma a neutralizar o impacto de mudanças no nível
dos preços (CMV, 2014). Quem busca proteção, procura garantir o preço de compra ou venda de
um determinado ativo em uma data futura, ainda que isso possa limitar a lucratividade do negócio.
Ou seja, você limita seu lucro, porém elimina seu prejuízo.

Machado (2007) efetuou um estudo onde examinou, durante os anos entre 2001 e 2006, uma
amostra de trinta e três empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e identificou que as
empresas  que  utilizavam  políticas  de  hedge cambial  apresentam  um  valor  7%  maior  que  as
empresas que não possuíam proteção de sua exposição à taxa de cambio. Vários outros estudos
apontam  que  empresas  que  possuem  estratégias  de  proteção  de  risco  através  de  derivativos
financeiros possuem valor de mercado maior do que as que não possuem.

Se, por um lado, as operações de proteção valorizam as empresas, a especulação com o
objetivo de alavancar os lucros traz um risco desnecessário ao negócio, uma vez que na maioria dos
casos a operação no mercado financeiro  não faz parte  da atividade principal  destas empresas.
Podendo até levar estas a amargarem prejuízos que consumam todo o resultado operacional. Como,
por exemplo, o ocorrido com a SADIA, então maior empresa produtora de carne de frango e suína
do  mercado  brasileiro,  quando,  em  2008,  surpreendeu  todo  o  mercado  anunciando  perdas
financeiras da ordem de R$ 760 milhões com instrumentos derivativos.

Segundo a CVM (2014), o especulador é um participante cujo propósito básico é obter lucro.
Diferentemente dos hedgers, os especuladores não têm nenhuma negociação no mercado físico que
necessite de proteção. Sua atuação consiste na compra e na venda de contratos futuros apenas
para ganhar o diferencial entre o preço de compra e o de venda, não tendo nenhum interesse pelo
ativo-objeto. O especulador não tem compromisso com prazos, podendo entrar e sair do mercado a
hora que achar mais vantajoso, entrar em um dia e sair no dia seguinte ou até mesmo no mesmo
dia, executando o chamado day-trade.

Apesar de o conceito de especulação soar de forma pejorativa, sua presença é fundamental
para a liquidez do mercado, pois é ele que assume o risco e viabiliza as operações de hedge. Pois,
quando um  hedger entra no mercado futuro, ele não está eliminando seu risco de sofrer com as
variações  de  preço  e  sim  transferindo  o  risco  para  outro  integrante  do  mercado,  que  pode
possivelmente ser um especulador.

O arbitramento consiste em tirar proveito da variação de preço que um mesmo ativo pode
sofrer em mercados diferentes. Assim, o especulador entra no mercado objetivando o lucro, porém
sem assumir riscos. Sua estratégia é comprar o ativo no mercado onde o preço está mais barato e
vender no mercado onde o preço está mais caro. Diferença de preço esta que não costuma ser
muito elevada, pois o arbitrador obtém lucro pelo volume e quantidade negociada.

O nome arbitramento é justificado pelo fato desses agentes, pela forma de atuação, acabarem
ajustando o valor dos mercados agindo realmente como uma espécie de arbitro, pois, ao comprar
num determinado mercado, aumentam a procura e consequentemente o preço; e ao venderem em
outro mercado, aumentam a oferta e causam a baixa nos preços. Em um determinado momento os
dois preços tendem a se equilibrar.  
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3.2 O SETOR AVICOLA NO BRASIL

No Brasil, a avicultura industrial se consolidou como um forte setor na economia após os anos
de 1970, quando tiveram início as exportações brasileiras de carne de frango. Vindo anos depois o
Brasil a se tornar o maior exportador mundial.

Segundo informações da Associação Brasileira  de Proteína Animal  (ABPA) e da Agencia
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Brasil mantem, desde 2004,
a posição de maior exportador mundial,  tendo alcançado, em 2015, a marca de 4,3 milhões de
toneladas embarcada para mais de 150 países. Os cinco maiores importadores de frango brasileiro
são: Arábia Saudita, Japão, China, Emirados Árabes e Hong Kong. 

Também no ano de 2015, a produção brasileira alcançou a marca histórica de 13,14 milhões
de toneladas, garantindo ao Brasil uma posição entre os três maiores produtores mundiais de carne
de frango, junto aos Estados Unidos e China. 

Foi  a  partir  dos  anos  1970,  até  a  primeira  década  do  século  XXI,  que  o  setor  avícola
transformou sua estrutura produtiva, desde a genética e a nutrição animal, até a automação das
atividades  e  a  elevação  da  escala  de  produção.  Segundo  Buinain  (2007),  a  integração  dos
produtores  às  agroindústrias  sempre  foi  seletiva,  mas  a  partir  dos  anos  1980,  em virtudes  de
implantação  de  processos  de  “qualidade  total”  e  da  necessidade  de  competir  com  mercados
externos,  vem  aumentando  a  escala  de  produção  mínima  exigida,  reduzindo  a  margem  dos
produtores e aumentando a seletividade.

As indústrias de frangos se estabeleceram como um segmento moderno nos anos 1970,
graças à política agrícola de crédito subsidiado e a instalação de frigoríficos, além das articulações
entre  grupos  nacionais  e  empresas  estrangeiras  produtoras  de  linhagens  (RIZZI,  1993).  Neste
período, também várias inovações tecnológicas decorrentes da terceira fase da revolução industrial
tiveram impactos nas empresas processadoras de carnes, tais como: novas técnicas de manuseio,
processamento e conservação das carnes, pesquisa genética, técnicas de desossa, capacitação
gerencial e industrial dos funcionários através de treinamentos, informatização da produção animal e
etc. (ESPINDOLA, 1999).

Mas,  de  todas  inovações  e  evoluções  do  setor  avícola,  deve-se  destacar  a  pesquisa  e
desenvolvimento genético das aves. Segundo Araújo (1999), entre 1930 e 1996, a capacidade de
crescimento dos frangos (conversão ração/carne) aumentou 65% com diminuição de cerca de 50%
na quantidade de ração consumida e redução do tempo de engorda, que era de 105 dias, em 1930,
e passou para 45 dias, em 1996. Isso aumentou significativamente o faturamento industrial. Devido a
esse  curto  espaço de  tempo em que  os  frangos de  corte  industriais  são  abatidos,  existe  uma
desconfiança por parte dos consumidores quanto a utilização de hormônios na engorda das aves.
No  entanto  já  é  provado por  vários  autores  que  o  período curto  de  engorda  dos frangos está
relacionado  com  a  nutrição,  manejo  sanitário  e  principalmente  por  conta  de  programas  de
melhoramento genético. A avicultura pode ser considerada como uma das ciências que mais evoluiu
no século XX, algo devido à introdução da biotecnologia no melhoramento genético (LANA, 2000). 

Com a evolução genética, não só o tempo de engorda dos frangos diminuíram, mas também
a quantidade de ração utilizada na criação também diminuiu ao longo dos anos. Em 1930, a taxa de
conversão alimentar era de 3,5 Kg de ração para cada 1 Kg de carne de frango, ou seja, eram
necessários 3,5 Kg de ração para que o frango ganhasse 1 Kg de peso. Em 2009, essa taxa caiu
para 1,839 Kg de ração para 1 Kg de carne de frango (PATRICIO, 2012). Com isso, a carne de
frango tem se mostrado uma opção de baixo custo para o consumidor, que cada vez mais tem
mudado seus hábitos alimentares e incluindo ou aumentando o consumo do frango no seu dia a dia.
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Fato que pode ser notado no consumo per capita que, em 2000, era de 29,91 Kg por habitante,
passando, em 2015, para 43,25 Kg (ABPA, 2016). 

Em termos de consumo mundial de carne de frango, o aumento vem ocorrendo gradualmente.
No ano 2000, o consumo mundial era de 49,4 milhões de toneladas, já em 2015 este número saltou
para 85,1 milhões de toneladas. Os maiores consumidores são os Estados Unidos, seguidos pelo
Japão, China, União Europeia, Brasil e México (ABPA, 2014-2015). 

Além do preço mais em conta em relação a outras carnes, como por exemplo a bovina e
suína, a indústria avícola de corte tem desenvolvido novos produtos e marcas, alcançando uma
maior aceitação da população. Aliado a isso, a carne de frango tem ganhado status de fonte mais
saldável  de  proteína,  devido  ao  fato  de  possuir  menos  gordura  em  comparação  com  carnes
vermelhas, tirando vantagem da crescente preocupação com a saúde da população em geral.

Um grande exemplo de diferenciação para ganhar aceitação em mercados é a preparação
das empresas de abate de frango para atender os mercados muçulmanos, abatendo frangos de
acordo com os preceitos do Alcorão. Rizzi (1993) afirma que a diferenciação de produtos é uma
tendência de mercado e de concorrência no segmento avícola.

Apesar  de  grande expansão do setor  em vários estados brasileiros,  segundo o  Relatório
Anual da ABPA (2016) do ano de 2016, os estados da região Sul do Brasil são responsáveis por
62,8% da produção nacional, sendo o Paraná o maior produtor, com 32,46% da produção nacional.
Quanto ao volume de exportação, o Sul é responsável por 76,66% das exportações e novamente o
Paraná lidera com 35,7% das exportações. Do total da produção nacional de carne de frango em
2016, 32,7% foram destinadas à exportação.

O grande potencial produtivo do Paraná, em especial o oeste do estado, se dá pela grande
disponibilidade da principal  matéria prima da ração: milho e soja.  A abertura para exportação à
mercados não  tradicionais,  tais  como China e  Índia,  também impulsionaram a indústria  avícola
paranaense. 

Como podemos observar, a indústria avícola tem uma alta dependência do mercado externo,
assim como de soja e milho para a produção de ração para a produção do frango. Fica evidente a
necessidade de proteção quanto a variação cambial e de preços destas matérias primas essenciais.
Porém, tendo em vista que a ração representa algo em torno de 70% do custo do frango e o milho
representa 65% da composição da ração, a proteção contra a variação do preço do milho através de
instrumentos financeiros de proteção (hedge) será o objeto deste trabalho.

3.3 HEDGE EM RELAÇÃO AO MILHO

O milho é o cereal mais produzido no mundo, sendo que a menor parte desta produção é
destinada a alimentação. A maior parte desta produção é destinada à ração animal, em especial na
suinocultura e avicultura.

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, ficando atrás apenas dos EUA e da
China. Segundo o boletim do mês de dezembro de 2016 do departamento de agronegócio da FIESP
(DEAGRO/FIESP),  na safra 2016/17, a expectativa é de que a produção brasileira seja de 86,5
milhões de toneladas, das quais 28 milhões de toneladas sejam destinadas ao mercado externo,
32,4% do total produzido. Fato que coloca o Brasil como o segundo maior exportador mundial desta
commoditie.

Assim como as demais  commodities  agrícolas, o milho está sujeito a diversos fatores que
podem afetar o seu preço de venda, tais como: alterações climáticas, flutuação cambial, escassez
do  produto  no  mercado,  entre  outros.  Para  eliminar  esse  risco  de  preço,  faz-se  necessário  a
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utilização de mecanismos de proteção, principalmente para o setor avícola, objeto deste trabalho,
visto a alta dependência desse cereal.

O Gráfico 1 representa a evolução das últimas dez safras de milho. Pode-se observar que na
safra 2015/16 houve uma forte quebra de produção, onde a quantidade total de milho produzido no
Brasil, que vinha crescendo safra após safra, teve uma redução de 20%.
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GRÁFICO 1: Produção de Milho no Brasil (milhares de toneladas)
Fonte: Conab

Ainda sobre a safra de 2015/16, a cotação do dólar ultrapassou a barreira dos R$ 4,00 (tal
como pode ser observado no gráfico 2), o que provocou uma forte tendência à exportação. Como o
Brasil não possui política de controle de estoque mínimo para consumo interno de sua produção de
cereais, as empresas tiveram que recorrer à importação do milho para suprir suas necessidades.
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GRÁFICO 2: Cambio (US$)
Fonte: Banco Central do Brasil

Além de escasso em vários polos produtores,  essa conjuntura de fatores elevou o preço
interno do milho a valores inesperados pelo setor avícola. O preço dessa commoditie praticamente
dobrou entre junho de 2015 a maio de 2016, como podemos verificar no Gráfico 3. Neste mesmo
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gráfico também fica demonstrado como o preço de venda do frango não acompanhou a alta do
preço do milho. 
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GRAFICO 3: Preço do Milho X Preço do Frango
Fonte: CEPEA/ESALQ/BM&FBOVESPA

Para se ter uma ideia, quem imaginou que o preço do milho já estava muito alto e deixou de
se proteger em dezembro de 2015, presenciou uma grande elevação do custo de aquisição do milho
(que se elevou em 40% de dezembro de 2015 para junho de 2016), enquanto o preço de venda do
frango caiu 9,7% no mesmo período. 

Comparando os preços entre junho de 2015 e maio de 2016, o aumento do preço do milho foi
de mais de 96%, sendo que o preço de venda do frango aumentou apenas 15% no mesmo período.

As indústrias avícolas não conseguiram repassar todo o custo do milho no preço de venda do
frango por vários fatores, dentre eles: a recessão econômica, que o país vem enfrentado; excesso
de produto no mercado; o preço de outras proteínas que competem com o preço da carne de frango,
principalmente com a carne de boi. Quando a diferença de preço entre estas duas carnes diminui, a
tendência é que os consumidores optem pela carne bovina. Em junho de 2015, com 1Kg de carne
de boi era possível comprar 2,87Kg de carne de frango, já e em junho de 2016, 2,67Kg, ou seja, o
preço da carne bovina subiu menos neste período, limitando assim o preço da carne de frango.

Observa-se,  então,  com este cenário,  o  custo do milho colaborando para uma crise sem
precedentes no setor avícola. Grandes indústrias do Paraná, que como dito é o estado com maior
produção de frango de corte no Brasil, entraram com pedido de recuperação Judicial, como é o caso
da empresa Globoaves de Cascavel, que é a maior fornecedora do país de ovos férteis e pintainhos
de  um  dia.  Segundo  informações  dadas  ao  site  Valor  Econômico  (2017)  pela  assessoria  de
imprensa da empresa, o pedido foi precipitado pelos reflexos negativos provocados pela alta dos
custos derivada da valorização do milho, que representa cerca de 70% do custo das rações que
alimentam os frangos. 

Outra grande empresa paranaense a entrar  com pedido de recuperação judicial  foi  a GT
Foods de Maringá, 4ª maior do país em abate de aves e 7ª maior exportadora de frango no ano de
2015. Segundo nota divulgada à imprensa publicada no jornal Gazeta do Povo (2017), a companhia
culpa o “aumento excessivo do custo de produção avícola, com especial destaque para o preço das
commodities como milho e soja (base para a alimentação do frango)”. De acordo com a nota, a
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diminuição  do  consumo,  com  a  crise  econômica  nacional  e  o  atual  cenário  político,  “foram
determinantes para que fosse tomada essa decisão”. 

3.4  CONTRATOS DE DERIVATIVOS NEGOCIADOS NO BRASIL

Os três tipos de contratos mais utilizados para  hedge do milho são os contratos a termo,
futuro e opções. 

No  caso  dos  contratos  a  termo,  a  negociação  acontece  diretamente  com os  produtores
regionais e tem sua disponibilidade limitada de acordo com a capacidade de produção da região,
uma vez que neste tipo de contrato a entrega do milho acontece de fato da data de vencimento. O
contrato  a  termo  é  utilizado  tanto  para  proteção  da  alta  de  preço  quanto  para  garantir  a
disponibilidade do milho.

A vantagem deste tipo de contrato é ter movimentação financeira apenas na liquidação. Por
outro lado, as desvantagens são a baixa liquidez, pouca transparência e risco de crédito.

Os outros dois contratos, que são futuros e opções, têm suas liquidações apenas financeira e
o objetivo aqui é o  hedge financeiro. Como são mais complexos, veremos nos Quadros 1 e 2 as
características técnicas de cada um dos contratos.  

Quadro 1: Futuro de Milho com Liquidação Financeira - Características Técnicas

Objeto de negociação
Milho em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e 
amarelo.

Código de negociação CCM

Tamanho do contrato 450 sacas de 60kg líquidos (equivalentes a 27 toneladas métricas).

Cotação Reais por saca, com duas casas decimais.

Variação mínima de apregoação R$0,01.

Lote padrão 1 contrato.

Último dia de negociação Dia 15 do mês de vencimento.

Data de vencimento
Dia 15 do mês de vencimento. Caso não houver sessão de negociação, a data 
de vencimento será a próxima sessão de negociação.

Meses de vencimento Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro.

Liquidação no vencimento Financeira.

Fonte: BM&FBovespa

A vantagem deste tipo de contrato é que ele eleva a liquidez e, devido ao seu ajuste diário,
permite o encerramento da posição com qualquer participante a qualquer momento. As negociações
são  transparentes  por  serem  negociadas  em  bolsa  mediante  pregão  e  os  contratos  são
padronizados. Este tipo de contrato também possibilita a alavancagem de posição, uma vez que
quem adquire o contrato só precisa efetuar o pagamento de uma pequena parte do valor para suprir
os ajustes diários.

As desvantagens são os custos destes contratos, maiores que dos contratos a termo, e, como
possui elevada movimentação financeira por conta dos ajustes diários, causa instabilidade no fluxo
de caixa. Necessita de depósito de garantias. 
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Quadro 2: Opções Flexíveis - Características Técnicas

Tamanho do contrato
Livremente pactuado entre as partes e registrado na unidade do ativo que 
referencia a opção.

Data de fixing Livremente pactuado entre as partes.

Data de vencimento e liquidação Livremente pactuado entre as partes.

Forma de liquidação
Com garantia: a liquidação financeira é realizada por meio da Clearing 
BM&FBOVESPA. Sem garantia: a liquidação financeira é realizada diretamente 
entre as partes.

Funcionalidades do produto Barreiras, Limitador e Rebate

Margem de garantia

Com garantia: somente o vendedor (lançador) é obrigado a depositar margem de
garantia, dado que é o único que possui risco de inadimplência. Sem garantia: 
não existe o depósito da margem de garantia, visto que a BMFBOVESPA não é 
a contraparte central garantidora.

Natureza do contrato
Comprador (titular) paga para ter o direito de comprar se a opção for uma call ou
vender se a opção for uma put. Já o vendedor (lançador) fica obrigado a vender, 
no caso da call, ou comprar, no caso de put, se o titular exercer seu direito.

Prazo de vencimento Livremente pactuado entre as partes.

Preço de liquidação Livremente pactuado entre as partes.

Preços de exercício Livremente pactuado entre as partes.

Prêmio de negociação

Prêmio pago pelo titular ao lançador da opção, como pagamento do direito 
adquirido. As partes podem estabelecer a data de pagamento do prêmio em 
qualquer dia útil compreendido entre o dia útil subsequente ao dia da operação e
o dia útil subsequente à data de vencimento. Caso as partes não informem essa 
data, será considerado o dia útil subsequente ao dia da operação.

Fonte: BM&FBovespa

A vantagem de adquirir uma opção é que o risco de perda fica limitado ao valor do prêmio
pago ao lançador da opção. Além também da mitigação do risco de crédito para operações com
garantia, uma vez que a BM&FBOVESPA é a contraparte central garantidora das operações.

A desvantagem é ter que desembolsar o valor do prêmio no momento da compra do contrato.

4 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho é destacar a importância dos instrumentos financeiros na proteção
contra  as  variações  de  preço  das  commodities  agrícolas,  em especial,  no  caso  das  industrias
avícolas que possuem um consumo altíssimo de milho. A utilização de derivativos como forma de
hedge  é  uma  alternativa  muito  interessante  para  garantir  uma  redução  de  risco,  diante  da
imprevisibilidade dos mercados e das variações climáticas cada vez mais intensas.

Crises são geralmente desencadeadas não apenas por um, mas por um conjunto de fatores,
e este trabalho tratou da proteção do custo do milho, que é apenas um dos problemas enfrentados
pelas indústrias avícolas. Porém, como já exposto, este cereal representa 70% da composição da
ração do frango de corte. Uma vez que o preço do milho tem uma alta acima das expectativas,
chegando  a  praticamente  dobrar,  e  este  aumento  no  custo  acaba  não  sendo  repassado  aos
consumidores, tem-se como resultado uma crise sem precedentes ao setor avícola. 

Fica evidente que as empresas que mais tem sofrido os efeitos desta crise ou deixaram de
efetuar o  hedge ou não o fizeram na proporção necessária. Como pode ser observado nos casos
das empresas citadas anteriormente, GT Foods e Globoaves, que citaram em suas declarações
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públicas que o principal fator da crise em suas respectivas corporações foi devido ao aumento do
custo do milho.

Por fim, pode-se concluir que a utilização dos instrumentos financeiros disponíveis hoje no
mercado, para fins de hedge, talvez não possa evitar crises como a vivida pelo setor avícola no ano
de 2016, mas com certeza amenizam suas consequências.
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