
 
Central de Cases ESPM 

 

 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS FUNDOS DE INVESTIMENTO E O AGRONEGÓCIO 
 
 
 
 

 

 

Preparado pela Profª. Maria Flávia de Figueiredo Tavares – ESPM SP.  
 
Recomendado para as disciplinas de Marketing no Agronegócio e Estratégia 
Empresarial. 
 
Este caso foi escrito inteiramente a partir de informações públicas mencionadas no tópico 
"Referências". Não é intenção do(s) autor(es) avaliar ou julgar movimentos estratégicos. Este texto é 
destinado exclusivamente ao estudo e discussão acadêmica, sendo vedada a sua utilização ou 
reprodução em qualquer outra forma. A violação aos direitos autorais sujeitará o infrator às 
penalidades da lei. Direitos Reservados ESPM. 

 
www.espm.br/centraldecases | 11 5085.4625 
 
 
Março |2009 
 



 
Central de Cases ESPM 

 

 2 

 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é ser uma fonte de pesquisa para que o aluno entenda melhor a situação 

financeira mundial, pois a atual crise financeira começou com operações arriscadas no mercado de 

derivativos. Mas, o que são derivativos e como eles estão presentes no nosso negócio e no agronegócio? 

Quando é realizado um planejamento de marketing é preciso considerar os fatores incontroláveis, e no 

agronegócio poderemos considerar como um aspecto fora de controle o clima, as doenças, as pragas e a 

atuação dos fundos de investimento no mercado financeiro. No estudo é abordada a participação dos 

fundos (de commodities e de hedge) no agronegócio e o recente impacto que tiveram no setor.      
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INTRODUÇÃO 

Agronegócio é a soma de toda uma cadeia produtiva relacionada aos produtos provenientes da 

agricultura, envolve empresas rurais, produtores de insumos agrícolas, maquinários, agroindústrias, 

empresas de comercialização e o próprio consumidor. A cadeia produtiva da cevada, por exemplo, 

envolve desde o agricultor que produz o grão até o marketeiro que ganha para produzir a propaganda 

que irá vender mais cerveja no dia de um clássico de futebol. São inúmeras profissões e atividades 

intermediárias, desde a origem do produto na fazenda até o seu resultado final para o consumidor 

(RODRIGUES, 2005). Segundo o mesmo autor, o agronegócio representa 25% de toda a produção 

brasileira, mais de 37% dos empregos gerados no País e mais de 36% das exportações brasileiras. 

 

A agropecuária é uma atividade produtiva que apresenta algumas características econômicas 

diferentes, comparativamente ao setor industrial e comercial como, por exemplo, a dependência dos 

fatores climáticos, dificuldade de comercialização devido à elevada perecibilidade dos produtos e 

incertezas de elevado risco financeiro. O produtor deve administrar a propriedade rural como uma 

empresa, gerenciando os custos e administrando o risco, deve fixar um preço que cubra os custos de 

produção e colocar uma margem de lucro. O produtor especula quando espera o melhor preço para o 

seu produto.  

 

Entre os fatores que influenciam os preços das commodities estão os relacionados à oferta e à 

demanda. Mas, atualmente observa-se que além desses fundamentos do mercado é preciso também 

considerar a atuação dos fundos de investimento.  

 

Fatores relacionados à Oferta: 

� Mudanças na produção: causadas por secas, geadas, doenças; 

� Barreiras comerciais; 

� Níveis dos estoques; 

� Guerras; 

� Políticas de subsídio dos governos. 

 

Fatores relacionados à Demanda: 

� Ciclos econômicos que afetam o poder de compra dos consumidores (preços baixos estimulam a 

demanda);   

� Crescimento industrial. 
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DERIVATIVOS 

Os derivativos podem ser uma ferramenta importante na gestão de risco de preço das mercadorias e, de 

maneira integrada ao mercado físico, fazem parte de um processo que engloba produção, 

processamento, comercialização, consumo e financiamento. A produção agrícola defronta-se com 

situações de vários tipos de riscos, os quais acrescentam instabilidade para toda a cadeia produtiva. Os 

mercados futuros apresentam uma alternativa para a diminuição dos riscos de preços, permitindo um 

melhor planejamento e possibilidade de aumento de competitividade das cadeias. As principais funções 

dos mercados futuros e de opções são: 

 

� Proteção do risco de preços 

� Sinalizador do preço futuro  

� Alternativa de investimento 

 

Derivativos podem ser conceituados como contratos que possuem valores e características de 

negociação que estão vinculadas aos ativos usados como referência. São ativos financeiros cujo valor é 

dependente dos valores de outras variáveis básicas, o preço do ativo é derivado de outro. No mercado 

financeiro a expressão “derivativos” é empregada para designar os contratos futuros, a termo, de 

opções e swaps, sendo que os contratos futuros e de opções são negociados em bolsas, mas os contratos 

a termo, swaps e diversos tipos de opções são negociados de maneira legal fora das bolsas, em 

mercados conhecidos como de balcão. (HULL, 1998; PINHEIRO, 2005).  

 

Os participantes do mercado de derivativos como o hedger, arbitrador e especulador empregam os 

derivativos para três finalidades: 

 

� Fazer hedge: proteger uma posição de mercado contra movimentos adversos no futuro. Trata-se 

de um meio de reduzir os riscos e as perdas potenciais; 

� Especular: apostar em movimentos de preços para obter lucros; 

� Fazer arbitragem: lucrar com diferenciais de preços entre mercado de derivativos. 

 

No mercado futuro de commodity agrícola, por exemplo, no caso do milho os hedgers podem ser: 

produtores e cooperativas, cerealistas, indústrias processadoras de milho, avicultores, pecuaristas, 

confinadores, importadores e exportadores de milho, bem como fornecedores de insumos e 

equipamentos agrícolas ligados ao mercado de milho. 
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De acordo com Pinheiro (2005), os derivativos são utilizados por: 

 

� Um participante do mercado que está exposto a um risco que ele não deseja e pretende 

transferir esse risco para um participante que se disponha a aceitá-lo; 

� Pelos produtores de matérias-primas ou commodities que desejam cobrir os preços e reduzir os 

seus riscos; 

� Pelos arbitradores que operam com derivativos e que possuem a intenção de aproveitar as 

diferenças de preços entre diferentes mercados de derivativos ou do mercado à vista.  

� Pelos especuladores que tentam antever o movimento dos preços e lucrar com isto. 

 

Os mercados futuros nos últimos anos vêm adquirindo uma grande importância no meio econômico, pois 

são considerados um instrumento de mercado eficiente para diminuir o risco de variações de preços dos 

produtos que apresentam uma alta volatilidade. Segundo Montezano, mencionado em Tavares (2006), 

podem-se citar como benefícios da utilização dos mercados futuros, além da proteção contra o risco de 

preços, a redução dos custos de transação, o aumento do grau de competitividade no mercado à vista 

(em decorrência de uma maior visibilidade de preços), a possibilidade de realização de operações de 

financiamentos e a alocação eficiente de recursos. 

 

Os mercados futuros possibilitam reunir compradores e vendedores num único mercado centralizado, 

reduzindo os custos de transação e também proporcionando maior liquidez no mercado à vista. 

Proporcionam um preço de mercado competitivo e também podem reduzir os custos incorridos na busca 

de compradores ou vendedores, interessados pela commodity física, a qualquer tempo.  

 

Um contrato futuro é o compromisso, legalmente exigível de entregar ou de receber determinada 

quantidade de uma mercadoria, de qualidade preestabelecida, com o preço acordado nas rodas de 

negociações de uma Bolsa de Mercadorias no momento em que o contrato é executado. (RADETZKI 

citado em TAVARES, 2006). Os contratos futuros são compensados por meio da Clearing Interna de uma 

Bolsa de Mercadorias ou uma Câmara de Compensação (ou Clearing Externa), separada da Bolsa. A 

Câmara de Compensação assume perante o vendedor e o comprador, respectivamente, a 

responsabilidade que garante a transação. (CHICAGO BOARD OF TRADE – CBOT, 1985). 

 

 A padronização dos contratos futuros quanto à qualidade, ao tamanho e à entrega da commodity 

evoluiu gradativamente, sendo fixadas as quantidades negociadas por contratos, e a entrega da 

commodity feita em locais credenciados pelas Bolsas de Mercadorias, que também determinam as datas 
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futuras para a entrega dos produtos (HULL, 1998). Segundo o mesmo autor, um dos aspectos 

importantes para o crescimento do mercado foi a padronização, pois cada contrato futuro de 

determinada commodity passou a ser igual e intercambiável a todos os demais contratos da mesma 

mercadoria, para o mesmo mês de entrega. Com a padronização dos contratos, as empresas 

rapidamente passaram a utilizar os mercados futuros, pois elas começaram a entender que estes 

mercados poderiam proporcionar proteção financeira contra a oscilação de preços, sem que fosse 

necessário fazer ou receber uma entrega física. 

 

Uma das maiores contribuições econômicas dos mercados futuros é a informação de preços, os 

participantes dos mercados futuros estão constantemente ajustando suas ofertas de compra e venda de 

contratos, tendo por base um fluxo contínuo de informações e expectativas sobre o mercado mundial.  

 

 

BM&FBOVESPA 

O início das operações da BM&F ocorreu em 31 de janeiro de 1986 com o pregão inaugural, negociando 

apenas contratos futuros de ouro. A BM&F era o centro de negociação de commodities agropecuárias e 

financeiras e quando completou 14 anos, ingressou na Aliança Globex, entidade formada pelas bolsas: 

Chicago Mercantile Exchange, Euronext NV, antiga ParisBourse, Singapore Exchange Derivatives 

Trading, MEEF (Mercado Oficial de Futuros Financieros), de Madri, Montreal Exchange. A BM&F está 

interligada eletronicamente a todas as suas aliadas e seus participantes podem negociar os produtos 

oferecidos em outras bolsas 24h por dia.   

 

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros foi criada em 2008 com a integração entre 

Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) (centro de 

negociação de ações). As duas companhias formam a terceira maior bolsa do mundo em valor de 

mercado, a segunda das Américas e a líder no continente latino-americano. A nova bolsa oferece para 

negociação ações, títulos e contratos referenciados em ativos financeiros, índices, taxas, mercadorias e 

moedas nas modalidades a vista e de liquidação futura. 

 

Líder no mercado de valores e derivativos da América Latina, a missão da BM&FBOVESPA é atuar na 

dinâmica macroeconômica de crescimento do mercado latino-americano e posicionar não apenas a 

Bolsa, mas também o Brasil como centro financeiro internacional de negociação de ações, commodities 

e outros instrumentos financeiros, com excelência operacional e atitudes socialmente responsáveis 

(BM&FBOVESPA, 2008). A seguir está a Figura 1 que mostra a evolução dos contratos na BM&F. 
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Figura 1- Evolução do número de contratos negociados na BM&F BOVESPA 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

 

Os derivativos agropecuários negociados na BM&FBOVESPA são: açúcar cristal, algodão, bezerro, boi 

gordo, café arábica, café robusta conillon, etanol, milho e soja. A Figura 2 mostra as commodities 

financeiras que servem de ativo-base para contratos futuros nas bolsas mundiais. 

 

Figura 2- Commodities não financeiras que servem de ativo-base para contratos futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco e incerteza 

A incerteza representa a inexistência de conhecimento sobre algo, seja este algo os acontecimentos do 

ambiente físico ou o comportamento das pessoas (físicas ou jurídicas) com quem se interage (ROCHA, 

2002). A economia, sendo uma ciência social, reconhece a existência da incerteza e também a 

incorpora à análise, pois a incerteza afeta as decisões econômicas dos indivíduos. A incerteza traz 

problemas devido aos distúrbios inesperados das transações e às dimensões necessárias para as 

estruturas de monitoramento e controle e se forem grandes, acabam sendo onerosas.  

 

Classificação Commodities

Alimentos e f ibras açúcar, algodão, cacau, café, suco de laranja 

Carnes bezerro, boi gordo, boi magro, porcos

Energia álcool anidro, energia elétrica, gás natural,

gasolina sem chumbo, petróleo

Grãos         aveia, complexo soja(grão, farelo e óleo), milho,trigo

Madeira madeira compensada, madeira em toras

Metais alumínio, cobre, ouro, platina, prata, zinco

Fonte: Futures Industry Association (FIA)
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Conforme Knight (1921, p.119), “Se você desconhece o que vai ocorrer, mas está ciente das 

probabilidades, isso é risco. Se você desconhece até as probabilidades, isto é incerteza”.  

 

De acordo com Bodie e Merton (2002), a incerteza é uma condição necessária, mas não suficiente para 

o risco e toda a situação de risco é incerta, mas também pode haver incerteza sem risco. Segundo os 

mesmos autores, a aversão ao risco é uma medida de quanto o indivíduo está disposto a pagar quando 

está interessado em reduzir o risco de sua transação, e ao analisar as possibilidades os indivíduos 

escolhem a alternativa que apresenta o menor custo e o mesmo benefício. 

 

 

Volatilidade 

A volatilidade é a medida do risco de um mercado dos preços, é a variável utilizada para quantificar os 

efeitos de risco sobre os preços dos contratos futuros e de opções e medir o nível de oscilação de um 

mercado. Um mercado calmo possui volatilidade baixa e um mercado incerto possui volatilidade alta.  

 

No agronegócio a volatilidade pode ser causada por fatores como a sazonalidade da produção, 

descasamento entre oferta e demanda, taxa de câmbio e ação dos fundos de hedge. 

 

A volatilidade dos mercados leva produtores e consumidores de commodities a fazerem hedge para 

poderem administrar o risco do mercado, e também estão incluídos neste grupo os Fundos, cuja 

participação no mercado é fator importante no processo de definição dos preços internacionais. 

 

 

Fundos de Investimento 

Os Fundos mais importantes são os Fundos Hedge e os Fundos de Commodities, geralmente este grupo é 

formado por agentes a procura de uma rápida diversificação do portfólio de aplicações financeiras. Os 

fundos hedge ocupam um nicho importante no mercado, fornecem liquidez para o mercado de capitais 

e assumem posições especulativas. Esses fundos conseguem obter os retornos desejados precisamente 

porque operam sem muitas das restrições financeiras que poderiam dificultar suas complicadas 

estratégias. Assim como os fundos mútuos, os fundos hedge são uma combinação de recursos investidos 

em instrumentos financeiros, freqüentemente empregam o recurso da alavancagem e utilizam 

sofisticadas estratégias de negociação que o investidor comum não entende. 

 

 Em 1998, alguns fundos fizeram parte do noticiário como o fundo Tiger, que perdeu US$ 2 bilhões, algo 

em torno de 10% de seu capital, em um só dia, durante uma inesperada valorização do iene em relação 
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ao dólar. Esse movimento cambial foi exatamente o oposto do que esperava o fundo quando assumiu 

débitos na moeda japonesa como contrapartida de posições em títulos do Tesouro norte-americano. No 

dia anterior ao da perda de dinheiro pelo Tiger, os fundos de hedge já tinham sido responsabilizados 

pela súbita venda e queda de preço no mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os japoneses 

só começaram a liquidar seus títulos depois. 

 

 Os fundos de hedge precisaram vender para cobrir posições em outros mercados, já que não contavam 

mais com a desenvoltura de financiamento anterior por parte de seus credores. O próprio fundo Tiger 

pressionado a vender títulos do Tesouro para fechar posições abertas em iene e acabar com a situação 

de prejuízos, paradoxalmente foi levado a acentuar o próprio martírio de ver preços caminhando nas 

direções contrárias às que necessitava (Canuto, 1998). 

  

Outro acontecimento relacionado com os dos fundos de hedge refere-se a George Soros e seu Quantum 

Fund, que ganhou grande quantidade de dinheiro no ataque especulativo à Libra Esterlina em 1992. Em 

1998 estavam em atuação três mil fundos representando um total de US$ 200 bilhões colocados por seus 

investidores, o dobro de 1994. A maior parte desses fundos não existia em 1994 e muitos se 

defrontaram com a desvalorização de seus ativos, aperto de crédito e ajustes para baixo em seu 

capital. 

 

Em 2008 a atuação dos fundos novamente voltou a ser notícia e está causando grandes estragos na 

economia mundial. Os ativos do Hedge Fund Research Inc (HFR), de Chicago, diminuíram US$210 bilhões 

no terceiro trimestre, uma queda recorde para o período. Durante esse mesmo período, os investidores 

resgataram US$31 bilhões, que é um valor acima da média resgatada e estes saques ocorreram em todos 

principais tipos de fundos de hedge, seja por estratégia, seja por região geográfica. 

 

Os saques e a perda de valor dos ativos diminuíram o tamanho da indústria de fundos de hedge no 

terceiro trimestre para US$1,72 trilhão, de US$1,93 trilhão no final do segundo trimestre, segundo o 

HFR.  Em setembro, o valor dos ativos dos fundos de hedge recuaram 4,68% e no acumulado do ano 

diminuíram mais de 10%. Em dólares, a base de dados do Eurekahedge mostra que em setembro os 

investidores dos fundos de hedge tiveram perdas de US$44,5 bilhões relacionadas à performance dos 

fundos. 

  

Fundos no Agronegócio 

No agronegócio os fundos trouxeram riscos, pois ao buscarem novos mercados para diversificarem, 

acabaram entrando no mercado de commodities agrícolas, no período em que a demanda por alimentos 
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aumentava em mercados emergentes como a China e a Índia. Os fundos entraram de maneira agressiva 

no mercado de commodities. Em 2008, o mercado futuro de soja mundial movimentou 22 safras anuais 

e os fundos foram responsáveis por oito dessas safras. Em 2007, o mercado futuro de commodity 

agrícola da Chicago Board of Trade (CBOT) negociou 7,3 bilhões de toneladas de milho, 4,3 bilhões de 

soja e 2,7 bilhões de trigo. Neste mesmo ano, a produção física desses produtos foi de 780 milhões, 220 

milhões e 606 milhões respectivamente. 

 

Figura 3 – Número de safras mundiais negociadas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USDA, ICE, CME, BM&F 

 

 

Figura 4 – Número de safras negociadas na BM&F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BM&F 
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Atuação dos fundos nas empresas do agronegócio  

Os fundos começaram a diversificar os seus negócios e entraram no ramo de alimentação e também em 

empresas ligadas ao agronegócio, atuantes em setores como café, leite, etanol etc. A seguir serão 

mostrados alguns exemplos da participação dos fundos em empresas do agronegócio. 

 

International Meal Company (IMC), holding criada pelo fundo de private equity advent para gerenciar 

seus negócios na área de alimentação comprou a rede Frango Assado, dona de 12 restaurantes 

localizados em estradas do Estado de São Paulo. A meta agora é abrir três novas unidades no Estado de 

São Paulo até o final de 2009 e, depois disso, iniciar a expansão para outras regiões do país. A rede 

Frango Assado é a terceira rede a ser adquirida pela IMC no Brasil. Em abril de 2007, a IMC comprou a 

RA, dona das marcas Brunella e Black Coffee e líder nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São 

Paulo. No final do ano passado, foi a vez da cadeia de restaurantes e cafés Viena, forte em São Paulo e 

com presença no Rio de Janeiro. No exterior, a IMC tem presença no México, Porto Rico e República 

Dominicana. 

 

A Brenco é uma empresa brasileira e possui sócios investidores nacionais e internacionais. A companhia 

não possui um controlador e a composição de seu capital está diluída entre diversos fundos, que 

participam de sua gestão através de seu Conselho de Administração. A Brenco – Companhia Brasileira de 

Energia Renovável – está implantando um projeto de escala mundial para a produção de 

biocombustíveis, destinados aos mercados doméstico e internacional, de modo a fazer face à crescente 

demanda por energia mais limpa. A Companhia desenvolve projetos greenfield, dedicados 

exclusivamente à produção energética, seguindo as melhores práticas de sustentabilidade. Atuando de 

forma integrada, desde a produção, comercialização e logística do etanol, a Brenco investirá cerca de 

R$ 5,5 bilhões até 2015, na implantação de três pólos bioenergéticos, com 10 unidades industriais (12 

módulos de 3.7 milhões de toneladas/módulo), visando atingir capacidade produção anual de 1 bilhão 

de galões de etanol. 

 

 Estima-se, em 2015, que esse volume represente em torno de 10% da produção nacional e 5% da 

produção mundial de biocombustível. 

 

Paralelamente, a Brenco irá co-gerar energia elétrica a partir do bagaço da cana, com potencial de 

geração total de 900 MW, que servirá para consumo próprio (300 MW) e para oferta ao mercado (600 

MW). O projeto inclui, ainda, o desenvolvimento de toda a infra-estrutura logística integrada para o 



 
Central de Cases ESPM 

 

 13 

 

escoamento de sua produção e a de terceiros, assim como atividades de comercialização de etanol, 

contribuindo para abrir novos mercados e incentivando a demanda pelo produto brasileiro.  

 

A Adecoagro, que faz parte do grupo de investimentos de George Soros, foi criada em setembro de 2002 

e rapidamente tornou-se uma das empresas produtoras de alimentos e energia renovável mais 

importante da América do Sul.  

 

As suas principais atividades incluem a agricultura, produção de leite cru e em pó, pecuária, açúcar e 

etanol e por meio de suas diferentes companhias associadas, a Adecoagro possui 250.000 hectares de 

terra própria entre a Argentina, o Brasil e o Uruguai. A empresa conta com uma planta industrial de 

açúcar e etanol no Brasil, com capacidade de moagem superior ao milhão de toneladas de cana-de-

açúcar, e um grupo de moinhos arrozeiros na Argentina. 

 

A Global Foods Holding N.V. é uma empresa internacional de processamento e distribuição de açúcar e 

de produtos derivados do açúcar para a indústria alimentícia e investe e desenvolve projetos de energia 

renovável. É uma Sociedade regularmente constituída de acordo com as leis das Antilhas Neerlandesas 

com escritório na Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon, z/n Curaçao, Netherlands Antilles. A 

Companhia foi fundada há doze anos por Rene Kan e Justus Martens, especialistas em financiamento no 

setor de commodities junto aos bancos Mees Pierson e Banco ING, e por Allan Kahane, brasileiro com 

extensa experiência como investidor internacional no setor privado, e acionista ativo em companhias 

nos Estados Unidos e Brasil. 

 

Nos últimos anos a Global Foods tem se diversificado desenvolvendo projetos de energia renovável 

juntamente com parceiros experientes como a Goldman Sachs, Carlyle/Riverstone, SantelisaVale e 

Econcern. O primeiro passo foi estabelecer uma sociedade para produção de bioetanol e de eletricidade 

da cana-de-açúcar no Brasil: CNAA. O Segundo passo foi e tornar sócio investidor em energia eólica 

(Windpark “Vader Piet” Aruba), etanol celulósico (Agrivida) e alternativos biocombustíveis (jatropha). A 

Global Foods pretende enfocar mais em energia renovável e está procurando por outras novas 

alternativas como algas e água do mar para resfriamento hidrotermal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento dos volumes de negociação nas Bolsas levou a um aumento dos preços, que passaram a 

oscilar de maneira mais intensa, o aumento da volatilidade também é provocado pela entrada e saída 

dos fundos no mercado. Mas, por um período de tempo, os preços das commodities foram aumentando 

e ficaram sobrevalorizados, com certa “gordura”, favorecendo produtores que receberam mais pelos 
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seus produtos; investidores, que ganharam nas suas operações e favorecendo também as Bolsas, que 

tiveram um aumento de liquidez. Mas, a bolha estourou e estamos vendo grandes prejuízos, muitas 

vezes provocado pela não aversão ao risco, a especulação tornou-se mais frequente do que a proteção. 

 

Neste mercado exige-se profissionalismo, é preciso conhecer muito bem as regras do jogo. 

Infelizmente, estamos presenciando a quebra de grandes empresas, prejuízos de bilhões de dólares em 

empresas ligadas ao agronegócio, que não conseguiram honrar os seus compromissos com as Bolsas. 

 

Neste período de crise financeira, os fundamentos de mercado já não influenciam tanto os preços das 

commodities, e sim o movimento dos fundos, que são imprevisíveis. De acordo com a declaração de 

Muraro citado em Zafalon (2008), “há cinco anos, fatores como chuva, seca, oferta e demanda 

direcionavam os preços do mercado futuro de grãos e nos últimos anos a volatilidade dos preços que 

historicamente era de 20% foi de 50%.” Segundo o mesmo autor, o mercado teve em 2007 os maiores 

estoques de soja da história, e mesmo assim os preços aumentaram, contradizendo os fundamentos do 

mercado.  

  

Atualmente, o cenário econômico mundial está mudando. Se antes o cenário era de prosperidade, o que 

estimulou a entrada de novos consumidores no mercado, alta dos preços das commodities, aliado a isso 

ocorreu a desvalorização do dólar e entraram novos players no mercado de commodities 

(especuladores). Mas, o cenário mudou e estamos passando por uma crise financeira mundial; os 

especuladores saíram do mercado de commodities, derrubando os preços; os preços dos insumos 

aumentaram; muitas empresas estão demitindo; as Bolsas estão reavaliando as suas operações. 

 

Depois deste furacão que passou no mercado financeiro só permanecerão as empresas que operavam de 

maneira sustentável, utilizando os derivativos como proteção e não para ganhos irreais. Os mercados 

futuros, quando são utilizados com racionalidade, podem ser um ótimo instrumento financeiro para 

gerenciar o risco de preços, mas são extremamente arriscados e perigosos. Devemos aprender com as 

experiências negativas do presente, e talvez seja necessário “desconstruir para reconstruir 

novamente”. Este ensinamento de Edgar Morin nos leva a refletir sobre todos estes acontecimentos e a 

fazer a adaptação para a nossa vida pessoal e profissional.    

 

QUESTÃO PARA DISCUSSÃO 

Historicamente, os preços de commodities sempre foram afetados por fatores relacionados à oferta e à 

demanda, mas em 2008 os fundos de investimento atuaram de maneira agressiva no mercado de 

commodities agrícolas e causaram grandes estragos na economia. O que você sugere para que estas 
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intervenções nos mercados não ocorram de maneira tão desastrosa? Faltaria uma regulação mais 

eficiente do mercado? 
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