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RESUMO 

 

O agronegócio é considerado o setor mais importante da economia brasileira, 

tendo como destaque a produção e exportação da soja. Segundo o IBGE, no ano de 

2018, a safra recorde da commodity, representou a principal contribuição para o 

resultado positivo do PIB brasileiro. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é 

discorrer sobre os principais características do agronegócio da soja, a influência do 

mercado futuro nos seus preços e apresentar o modelo de dois fatores de Schwartz e 

Smith como uma alternativa segura ao subsídio nas decisões de investimento e 

proteção nos mercados de commodities. 

Palavras-chave: agronegócio; commodity; soja; preços futuros; Schwartz e Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Agribusiness is considered the most important sector of the Brazilian economy, with 

soybean production and exports as its main highlight. According to the IBGE, in the 

year 2018, the record soybean harvest represented the main contribution to the 

positive result of the Brazilian GDP. In this sense, the objective of this work is to discuss 

the main characteristics of soybean agribusiness, the influence of the future market on 

its prices and to present the two-factor model of Schwartz and Smith as a safe 

alternative to subsidy in investment and protection decisions in commodity markets. 

Keywords: agribusiness; commodity; Soy; future prices; Schwartz and Smith 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento da população mundial, impulsionada principalmente pelos 

países emergentes, acarretou aumento da demanda por proteína animal, cujo sistema 

de produção está profundamente relacionado à soja.  Esse cenário abriu espaço para 

o Brasil se tornar o maior produtor e exportador desta commodity. No ano de 2018, a 

safra recorde, representou a principal contribuição para o resultado positivo do PIB 

brasileiro (IBGE, 2018). 

Tendo em vista que o agronegócio difere em muitos aspectos de uma 

tradicional linha de produção industrial, na qual o empresário pode controlar o tempo, 

a quantidade, e a qualidade da produção. Os preços das commodities estão sujeitos 

a sazonalidades e eventos exógenos que alteram tendências dos preços. Adaptar a 

demanda à oferta agrícola, é o principal desafio da comercialização da soja, uma vez 

que o preço da commodity é estabelecido conforme as leis de mercado, e não pelo 

produtor. (BARBOSA, BOSATO, 2013). 

Nos últimos 20 anos tem ocorrido um crescente interesse no comportamento 

dos preços de commodities devido ao crescimento dos mercados futuros como 

instrumento financeiro para a indústria. A fim de reduzir risco e assegurar preços, os 

agentes de mercado empregam diferentes estratégias de proteção baseadas no 

mercado futuro, o que torna imprescindível o uso de modelos de previsão (RIBEIRO, 

SOSNOSKI, DE OLIVEIRA, 2010). 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra 

brasileira de 2019/2020 representará um recorde de 123,00 milhões de toneladas, 

crescimento de 5% ante a safra  2018/2019.  Este fato consolidou o Brasil como maior 

produtor de soja do planeta. 

Em relação à comercialização do grão, o Brasil também ocupa a posição de 

destaque, posto que, deste a safra 2012/2013 é o maior exportador mundial. De 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
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em 2018 o país exportou um recorde de quase 78 milhões toneladas de grão de soja, 

o que representa cerca de 50% do que foi exportado mundialmente na safra 

2018/2019.  

Os sojicultores brasileiros impulsionaram suas exportações no ano de 2018 por 

efeito do aumento das negociações com a China.  Após uma série de tensões 

diplomáticas na guerra comercial com os Estados Unidos, o país priorizou a 

importação do grão sul-americano para suprir sua demanda doméstica (G1, 2019). 

Embora o conflito  entre as duas maiores economias do mundo não esteja 

totalmente resolvido. No primeiro trimestre de 2019, algumas negociações de soja e 

seus derivados têm sido acertadas entre ambas partes, enquanto, uma trégua 

comercial foi estabelecida. 

A incerteza quanto à demanda mundial, políticas governamentais 

protecionistas, aos níveis de produção, a volatilidade dos preços,  a questões relativas 

a safra e entressafra,  estão entre as diversas variáveis, que tornam a gestão do 

complexo soja um problema desafiador (RIBEIRO, SOSNOSKI, DE OLIVEIRA, 2010). 

Além disso, mesmo antes da colheita, são necessárias muitas decisões 

estratégicas produtivas que exigem o conhecimento das tendências do 

comportamento dos preços da commodity, em curto e médio prazo. Pode-se destacar 

como exemplos, decisões referentes à alocação dos recursos produtivos, adoção de 

políticas de financiamento, assim como,  a construção de estratégias de proteção no 

mercado de capitais visando a fixação dos preços, já que são baseados em 

expectativas de preços futuros. 

A modelagem estocástica tem sido amplamente utilizada no apreçamento de 

derivativos com o intuito de fornecer subsídio as decisões de investimento e ao 

controle da exposição ao risco. Para as commodities estocáveis, como a soja, o 

modelo de Schwartz e Smith (2000) é um marco na literatura, e tem sido um dos 

métodos mais utilizados para modelar o comportamento dos preços das commodities. 

Uma das causas da notoriedade do tema, é que apesar das commodities serem 

negociadas no mercado spot, a formação dos preços ocorrem no mercado futuro, o 

que torna o seu preço à vista não observável. Além disso, o mercado futuro possui 

maior liquidez, em razão do grande número de participantes interessados, 
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especialmente na exploração da volatilidade do ativo, não envolvendo, muitas vezes, 

o interesse em transações físicas (KACOWICZ, 2004). 

O presente trabalho tem como objetivo, sugestionar a implementação do 

modelo de Schwartz e Smith (2000) ajustado aos hiperparâmetros do filtro de Kalman, 

como um método seguro de modelagem dos preços da commodity soja. Visto que, a 

partir dele, é possível estimar as probabilidades para o preço spot da soja, e manipulá-

las como subsídio à gestão estratégica de toda cadeia agroindustrial envolvida com a 

sojicultura.  

Considerando que o grão de soja é uma commodity agrícola e estocável, o 

modelo de dois fatores de Schwartz e Smith é adequado para descrever o 

comportamento dos seus preços no mercado futuro? 

O método de pesquisa utilizado é o descritivo,  também foram usadas técnicas 

quantitativas para descrever o cenário da commodity soja no mundo. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de revisão bibliográfica analisados sobre o 

complexo soja, o mercado futuro e a dinâmica dos preços das commodities agrícolas. 

As principais referências que embasaram este trabalho foram: CONAB (2019); 

IMEA (2015); USDA (2019); MAPA (2019); BM&FBOVESPA (2015); CVM, (2015); 

AIUBE (2013) E SCHWARTZ E SMITH (2000). 

O resultados obtidos são de natureza qualitativa e procuraram elucidar e 

interpretar  a decisão sobre a problemática abordada. 

Este trabalho é formado por cinco capítulos, o primeiro trata das informações 

iniciais sobre o estudo, as justificativas, o escopo,  a relevância do tema e a 

metodologia a ser utilizada. 

No segundo capítulo, será analisado o mercado da soja, com início ao breve 

histórico do seu surgimento e dos principais aspectos sobre o agronegócio. Assim 

como sua relevância no mercado mundial. Além disso, será analisada a produção 

nacional do grão e a estrutura logística de escoamento da produção. 

O terceiro capítulo abordará os principais conceitos da literatura dos 

derivativos, especialmente do mercado futuro agropecuário. Nesse contexto, buscou-

se perpassar a relação entre a bolsa de Chicago (CBOT) e a formação dos preços da 
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soja no mercado interno brasileiro. 

O quarto capítulo revisará os principais trabalhos sobre o estudo da dinâmica 

dos preços das commodities, especificamente, o modelo de Schwartz e Smith. Além 

disso,  abordará a importância do filtro de Kalman para estimar os paramêtros de 

interesse para as variáveis de estado do modelo de Schwartz e Smith (2000). 

No quinto capítulo, será apresentada as conclusões sobre os resultados obtidos 

neste trabalho, bem como questões que poderão ser exploradas em estudos futuros. 
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2. O MERCADO DA SOJA 

 

 

A Glycine max, popularmente conhecida como soja, é uma espécie leguminosa 

rica em proteína e amplamente utilizada na suplementação alimentar, seja na forma 

de óleo, grão, farelo, alimentos processados, e especialmente, na composição de 

rações para aves, bovinos e suínos.  

A soja cultivada atualmente é muito diferente da origem natural. Sua espécie 

nativa era caracterizada como plantas rasteiras, desenvolvidas ao longo do rio 

Yangtse, há mais de 5000 anos na China. Sua evolução começou através de 

melhorias a partir do cruzamento de espécies por cientistas chineses da época.  

No mundo ocidental, ela apareceu pela primeira vez no século XVI, com o 

comércio desenvolvido pelas grandes navegações. E no século XVII, os europeus 

começaram as primeiras pesquisas voltadas a produção do seu  óleo, e também,  para 

a nutrição animal. 

Nos Estados Unidos, foi semeada inicialmente no leste e sudeste do país, com 

o desenvolvimento da cultura por volta do final do século XIX. No entanto, o objetivo 

comercial foi iniciado por volta do início do século XX, quando os teores de óleo e de 

proteína do grão começaram a despertar o interesse das indústrias mundiais. 

No Brasil, durante a década de 60, fatores políticos e econômicos internos, 

motivaram o interesse pela produção da soja. Inicialmente, como opção de verão, em 

sucessão ao cultivo do trigo e posteriormente, como necessidade estratégica de 

suplementação  no plantel de suínos e aves.  

O despertar dos agricultores e do governo brasileiro para a produção da soja 

em grande escala ocorreu em meados de 1970, motivada pela explosão do grão no 

mercado mundial. Além disso, teve-se como estímulo, uma importante vantagem 

competitiva em relação aos outros países produtores: o escoamento da safra 

brasileira ocorre no período de entressafra americana, quando os preços atingem as 

maiores cotações (EMBRAPA, 2019). 

Desde então, o país passou a investir em pesquisa e biotecnologia para adaptar 

o grão de soja às condições climáticas brasileiras. Este processo ficou conhecido 
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como “a tropicalização da soja”, pois pela primeira vez, o grão foi cultivado com 

sucesso em regiões de baixas latitudes. Essa conquista teve grande impacto no 

mercado brasileiro durante os anos 80. E após décadas de ampliação do plantio de 

soja, associando  ao desenvolvimento de novas tecnologias, o Brasil tornou-se  

referência mundial da produção e exportação do grão (EMBRAPA, 2019). 

 

2.1 O AGRONEGÓCIO 

 

A vasta aplicabilidade do grão de soja acarretou grande aumento da demanda 

global nas últimas décadas, acompanhada do crescimento da produção, conforme 

ilustrado no gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – Consumo Global de Soja x Produção (milhões de toneladas) 

                      

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do MAPA, 2019. 

 

Esse cenário foi impulsionado por diferentes fatores, dentre eles,  pode-se 

destacar, respectivamente,  a melhoria dos padrões de vida,  que intensificou a 

demanda por proteínas de origem animal, cujo sistema de produção tem uma 

expressiva dependência da soja. E também o avanço tecnológico, que possibilitou a 
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expansão dos índices de produtividade.  

A importância da cultura da soja não é limitada à produção do grão, ela engloba 

também, um complexo produtivo. Para que a soja possa ser utilizada, é necessário 

que ela passe inicialmente por um processo de industrialização. Após esta etapa, são 

gerados seus principais derivados: o farelo e o óleo bruto. 

O farelo de soja devido ao seu alto teor proteico, cerca de 44% a 48%, é 

destinado principalmente à  suplementação para criação de animais. Ele também 

pode ser utilizado como alimento de peixe na aquicultura, na produção de ração de 

animais domésticos e como substituto do leite para bezerros.  

Já o óleo de soja é rico em ácidos graxos poli-insaturados. Ele pode ser usado 

domesticamente como óleo de cozinha e nas indústrias, como tinta de caneta, 

biodiesel, tintas de pintura em geral, xampus, sabões e detergentes (MISSÃO, 2006).  

Nas últimas décadas, o óleo da soja também ganhou destaque para a 

fabricação do biodiesel. Muitos países com o objetivo de reduzir o nível de emissão 

de gases poluentes, optam por este combustível renovável. Ele pode ser utilizado na 

forma pura ou misturada ao diesel de petróleo.  

A  proteína texturizada de soja também é muito utilizada na indústria alimentar. 

Aplicada como uma substituta da carne, ela compõe importantes ingredientes da 

produção de cereais, pães, biscoitos, massas, dentre outros produtos finos de carne. 

Além disso, também há aplicabilidade técnica dos ingredientes proteicos e da farinha 

de soja em revestimentos de papel e auxiliares de processos de fermentação. 

Nesse contexto, é possível perceber que o complexo da soja possui a 

conformação de sistema agroindustrial (SAG). Segundo Pinazza (2007), ele pode ser 

ilustrado conforme o diagrama 1. 
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DIAGRAMA 1 – Estrutura do Complexo Soja 

                    
Fonte: adaptado, com base nos dados do Pinazza, 2007. 

 

A indústria dos insumos agrícolas, atua no fornecimento de produtos e serviços 

que possibilitem aos agricultores o início da produção do grão, tais como, fertilizantes, 

sementes, defensivos e máquinas agrícolas.  

Na etapa de produção do grão, são implementados métodos de fertilização do 

solo para realizar a semeadura, o controle de pragas e finalmente a colheita, a qual é 

feita sazonalmente e é influenciada pelo clima da região produtora. 

Os cedentes e originadores, representados pelos corretores, cooperativas e 

tradings, negociam diretamente com os produtores a aquisição dos produtos, tanto 

para a distribuição da soja como matéria-prima, quanto sua armazenagem. 

Os trituradores, esmagadores e refinadores, são as empresas responsáveis 

pela industrialização inicial do grão. Elas transformam a soja em farelo ou em óleo 

bruto, para que as diversas indústrias de derivados os utilizem na fabricação de ração, 

óleos refinados e dentre outros produtos. 

Por último, os distribuidores são encarregados pelo abastecimento dos 

mercados de varejo e atacado, que por sua vez, levam os produtos aos consumidores 

finais. Esse fluxo é caracterizado pela expressiva movimentação das redes de 

transportes, como hidrovias, ferrovias, rodovias e portos (PINAZZA, 2007).  
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2.2 CALENDÁRIO AGRÍCOLA  

 

As diferentes condições geográficas e climáticas dos maiores produtores de 

soja do mundo, estabelecem uma divisão do calendário agrícola  em hemisférios norte 

e sul. No hemisfério norte, os Estados Unidos iniciam o plantio do grão em meados 

de abril até junho, e a colheita ocorre entre setembro e novembro. Já no hemisfério 

sul, ocorre o inverso, o Brasil e Argentina, começam o plantio a partir de setembro até 

dezembro, e a colheita entre janeiro e maio (GEMAN, 2005).  

O fato de os dois maiores agentes mundiais de soja, o Brasil e os Estados 

Unidos,   estarem localizados em hemisférios diferentes, favorece a estabilidade da 

oferta mundial do grão ao longo do ano, pois escoamento de uma safra ocorre no 

período de entressafra da outra (GEMAN, 2005). 

Nos Estados Unidos, ilustrado na tabela 1, os grãos de soja são plantados na 

primavera, geralmente entre abril e maio, podendo ser plantados até início de julho. 

Embora uma colheita tardia possa ser prejudicada pela geada precoce no outono e  

ter dificuldades na floração das vagens em agosto, ela possibilitará um  prêmio maior, 

já os preços de verão tendem a girar com o tempo, coincidindo com o momento em 

que as vagens estarão definidas (GEMAN, 2005). 

Na Argentina, apresentada na tabela 1, devido às semelhanças climáticas, o 

período de semeadura e colheita é similar ao do Brasil, sobretudo se comparado ao 

calendário agrícola dos Estados da Região Sul, conforme exposto na tabela 2. Assim, 

a entrada das safras brasileira e argentina ocorre em períodos próximos, afetando 

tanto as cotações internacionais da oleaginosa, como também, o foco da demanda 

internacional. 
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TABELA 1 - Calendário Agrícola para a Cultura de Soja 

 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da CONAB, 2019. 

 

No Brasil, em consequência de suas dimensões continentais, há uma ampla 

variedade climática entre suas principais regiões produtoras, Centro-Oeste 

(destacando-se Mato Grosso), e no Sul (Paraná e Rio Grande do Sul). O que ocasiona  

diferenças expressivas nos períodos de plantio e semeadura, como pode ser 

observado na tabela 2. 

Além disso, os principais Estados produtores do grão, estabelecem 

normativamente um período para semear a safra de soja. Essa calendarização tem 

por objetivo reduzir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra, de modo 

que a pressão da seleção de resistência do fungo aos fungicidas seja restringida 

(EMBRAPA, 2019). 

Para reduzir o risco de perda da semeadura, caso as chuvas não se 

estabilizem, é sugerido ao produtor esperar que os índices pluviométricos alcancem  

o acumulado de 80-100 milímetros. Desse modo, o solo terá um estoque de água 

suficiente para assegurar a germinação das sementes (IMEA, 2015). 

 

 

 

 

 

EUA

Plantio P P P

Colheita C C C C

Argentina

Plantio P P P P P

Colheita C C C C C C

Brasil
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Colheita C C C C C C C

NOV DEZJUN JUL AGO SET OUTJAN FEV MAR ABR

AGO SET OUT NOV DEZ

AGO SET OUT NOV DEZJAN

MAI

ABR JULJAN FEV MAR MAI JUN

JULFEV MAR ABR MAI JUN
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TABELA 2 -  Calendário Agrícola para a Cultura de Soja no Brasil 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do MAPA, 2019. 

 

No Estado do Mato Grosso, os índices pluviométricos ideais para alcançar o 

máximo potencial produtivo da cultura, ocorrem em meados de outubro. Apesar disso, 

muitos produtores optam pelo início da semeadura logo após o fim do vazio sanitário, 

que ocorre no dia 15 de setembro.  

O principal motivo dessa escolha, é antecipar a colheita do grão de soja, para 

iniciar o mais rápido possível, o plantio da segunda safra, geralmente de milho ou 

algodão (IMEA, 2015). 

Essa técnica, denominada plantio cruzado, é uma operação de semeadura, 

seguida de outra semeadura, sendo a segunda perpendicular à primeira. Nos últimos 

anos, os produtores tem utilizado esse método para alcançar uma melhor distribuição 

espacial e aumentar a produção de grãos por planta (EMBRAPA, 2016). 

Já na região Sul do Brasil, a semeadura da soja é iniciada em outubro e 

intensificada a partir de novembro, quando as condições climáticas já estão mais 

favoráveis. Antes disso, as baixas temperaturas de inverno são inadequadas ao 

plantio do grão. Nesse sentido, quanto mais ao sul, mais tarde é iniciado o plantio  da 

Região

Norte

Plantio P P P P P P P P

Colheita C C C C C C C C

Nordeste

Plantio P P P P P P P P

Colheita C C C C C C C C

Centro - Oeste

Plantio P P P P

Colheita C C C C C C

Sudeste

Plantio P P P P

Colheita C C C C C C

Sul

Plantio P P P P

Colheita C C C C C C

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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oleaginosa devido às temperaturas mais amenas (IMEA, 2015). 

 

2.3  PRODUÇÃO 

 

A produção mundial do grão de soja é concentrada em três países: Brasil, 

Estados Unidos e Argentina. O USDA estima para a safra 2019/2020 desses países, 

uma produção  de  355,66 milhões de toneladas, cerca de 82% da produção global.  

O relatório do USDA emitido em maio de 2019, destaca que a produção 

argentina de soja em 2018/2019 deve ficar em 56 milhões de toneladas. Para a safra 

2019/2020, projeção é de 53 milhões de toneladas devido à expectativa de menor 

produtividade. 

Vale destacar que, embora tenha sido registrado o crescimento nos dois 

maiores produtores, Estados Unidos (3%) e Brasil (5%). O ano de 2018 foi marcado 

pela queda da produção mundial. A principal influência foi o fenômeno climático El 

niño, o aquecimento das águas do oceano Pacífico, provocou uma seca histórica na 

Argentina,  o que acarretou retração de um terço da produção do país (CONAB, 2018). 

A China, apesar de ser o maior consumidor de soja do mundo, é responsável 

por apenas  4% de toda a produção mundial.  A estimativa de produção para a safra 

2019/2020 é de 17,00 milhões de toneladas. Este valor é 6,9% maior que o estimado 

na safra 2018/19, calculada em 15,90 milhões de toneladas.  

 

TABELA 3 - Produção de Soja no Mundo (milhões de toneladas) 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do USDA, 2019. 

2017/18 2018/19 2019/2020

(a) (b) (c) Abs. (%) Abs. (%)

Brasil 122,00 117,00 123,00 1,00 0,82 6,00 5,13

Estados Unidos 120,70 123,66 112,95 -7,12 -5,93 -10,72 -8,67

Argentina 37,80 56,00 56,00 15,20 40,21 -3,00 -5,36

China 15,20 15,90 17,00 1,80 11,84 1,10 6,92

Outros 46,48 49,51 49,72 3,24 6,97 0,21 0,42

Total 341,54 362,08 355,66 14,12 4,13 -6,41 -1,77

País/Safra
Variação (a/c) Variação (b/c)
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2.4 ESTOQUE 

 

A análise do cenário de oferta mundial da soja, precede a avaliação dos 

estoques finais da oleaginosa. A partir da verificação desta variável, pode-se obter um 

parâmetro em relação ao equilíbrio ou desequilíbrio , entre a oferta e demanda do 

produto. O que afeta não somente os preços mundiais da commodity, bem como, a 

decisão das quantidades serem produzidas na próxima safra (IMEA, 2015). 

O USDA, em seu relatório de maio de 2019, destaca o risco de estabilidade da 

soja, já que os Estados Unidos estão com o maior estoque de passagem da história. 

De acordo com a tabela 4, na safra 2018/2019, o estoque é de 27,09 milhões de 

toneladas. Entretanto, a expectativa do mercado era de um estoque bem menor, tal 

fato pressiona negativamente os preços dos contratos futuros de soja na Bolsa de 

Chicago (CBOT). 

Além disso, outro destaque da safra 2018/2019 é a redução do estoque  

brasileiro em razão do aumento da importação chinesa. Segundo a CONAB, o estoque 

interno da safra 2018/2019 é o menor desde a safra 2011/2012. 

 

TABELA 4 - Estoque de Soja no Mundo (milhões de toneladas) 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do USDA, 2019. 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/2020

(a) (b) (c) Abs. (%) Abs. (%)

Argentina 23,75 30,90 28,65 4,90 20,62 -2,25 -7,28

Brasil 32,70 26,00 27,70 -5,00 -15,29 1,70 6,54

Estados Unidos 11,92 27,09 26,41 14,49 121,52 -0,67 -4,49

China 23,52 22,20 22,37 -1,15 -4,89 0,17 0,79

Outros 5,81 5,58 6,55 0,74 12,80 0,97 17,34

Total 99,10 113,18 113,09 13,99 14,12 -0,09 -0,08

País/Safra
Variação (a/c) Variação (b/c)
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2.5 IMPORTAÇÃO  

 

No que se refere a importação do grão de soja, conforme exposto na tabela 5, 

os maiores responsáveis são, respectivamente, a China e a União Europeia. Ambos, 

respondem por cerca de 67% das compras internacionais da safra 2018/2019, 

segundo o USDA.  

Ainda que a China seja uma grande produtora de soja, sua população de quase 

1,4 bilhão de habitantes, exerce uma demanda que não é suprida pela produção 

nacional. Dessa forma, o país opta pela importação do grão para produzir 

subprodutos, dada sua grande capacidade de industrialização da soja em grão. 

Somente a China é responsável por quase 58% das importações mundiais da 

soja em grão, tal fato demonstra a grandeza que este país representa no mercado 

mundial da oleaginosa Assim, qualquer oscilação na economia chinesa que 

comprometa o fluxo da sua demanda por soja pode, portanto, comprometer o quadro 

de oferta e demanda mundial da commodity (IMEA, 2015). 

A título de exemplo, em 2018, a guerra comercial entre a China e os Estados 

Unidos, alavancou exportação da soja sul-americana, sobretudo a brasileira, para 

suprir a demanda doméstica chinesa. Outro fato comprometedor à estabilidade da 

soja é a queda das importações chinesas.    

Devido à disseminação da peste suína asiática e ao declínio do plantel de 

suínos chineses, houve uma redução da sua demanda por soja. Segundo o  USDA, 

importação na safra 2018/2019 será reduzida de 88 para 86 milhões de toneladas. 

 

TABELA 5 - Importação de Soja no Mundo (milhões de toneladas) 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do USDA, 2019. 

2017/18 2018/19 2019/2020

(a) (b) (c) Abs. (%) Abs. (%)

China 94,10 86,00 87,00 -7,10 -7,54 1,00 1,16

União Européia 14,58 15,50 15,10 0,52 3,54 -0,40 -2,58

México 4,87 5,23 5,80 0,93 19,02 0,57 10,90

Argentina 4,70 6,35 3,90 -0,80 -17,07 -2,45 -38,58

Outros 34,66 36,48 39,02 4,36 12,57 2,54 6,96

Total 152,92 149,56 150,82 -2,10 -1,37 1,26 0,84

País/Safra
Variação (a/c) Variação (b/c)
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GRÁFICO 2 – Importação de Soja no Mundo (milhões de toneladas) 

        

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do USDA, 2019. 

 

2.6 EXPORTAÇÃO 

 

Quando examinamos as exportações, exibidas na tabela 6, verifica-se que o 

Brasil e os Estados Unidos, são responsáveis pelos maiores volumes. O Brasil, desde 

a safra de 2012/2013 ocupa a primeira posição do ranking  de exportação da 

oleaginosa. Os Estados Unidos, embora sua produção seja próxima a do Brasil,  

destina a maior parte de sua soja para o mercado interno.  

Tanto o USDA quanto a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), 

registraram a redução das exportações brasileiras nas safras 2018/2019 e 2019/2020. 

Motivada, principalmente, como já explicado anteriormente, pela peste suína asiática 

que assola o plantel de suíno na China e reduz sua demanda pelo grão. 

Além disso, nos Estados Unidos é percebida uma redução das exportações de 

soja na safra 2018/2019 para 48,31 milhões de toneladas, uma queda de quase 17% 

em relação à safra 2017/2018. 

Embora apresente uma baixa expressão das exportações mundiais de soja, a 

Argentina aparece em terceiro lugar. Na safra 2019/2020 o volume exportado pelos 
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argentinos deve atingir 7,00 milhões de toneladas, uma elevação de 11% em relação 

ao que foi escoado na temporada 2018/2019.  

 

TABELA 6 - Exportação de Soja no Mundo (milhões de toneladas) 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do USDA - maio/2019 

 

GRÁFICO 3 – Exportação de Soja no Mundo (milhões de toneladas) 

    

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do USDA – maio/2019. 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/2020

(a) (b) (c) Abs. (%) Abs. (%)

Brasil 76,18 78,50 75,00 -1,18 -1,54 -3,50 -4,46

Estados Unidos 57,95 48,31 53,07 -4,88 -8,41 4,76 9,86

Argentina 2,11 6,30 7,00 4,89 231,44 0,70 11,11

Paraguai 6,03 5,60 6,20 0,17 2,84 0,60 10,71

Outros 10,70 11,60 9,88 -0,82 -7,64 -1,72 -14,80

Total 152,96 150,30 151,15 -181,00 -1,18 0,85 0,56

País/Safra
Variação (a/c) Variação (b/c)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Safra 2017/18

Safra 2018/19

Safra 2019/20



26 

 

2.7  MERCADO NACIONAL 

 

A produção brasileira, motivada pelo aumento da demanda mundial de grãos, 

tem obtido uma média de crescimento anual de 5,98 milhões de toneladas, o que 

representa um incremento de 12,52% a cada ano. De acordo com a EMBRAPA,  a 

ampliação da produção brasileira, está diretamente relacionada ao aumento de 

produtividade e da área cultivada. 

Entretanto, segundo o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), em seu relatório de safras do mês de maio de 2019, o Brasil, para a 

safra 2018/2019 produzirá 114,314 mil toneladas de soja em grãos, valor 4,2% inferior 

à safra 2017/2018, que ficou em 119.282 mil toneladas. Esse declínio, ilustrado no 

gráfico 4, foi provocado pela queda da produtividade de quase 6%,  passando de 3,39 

quilos por hectare para 3,19 quilos por hectare, como pode ser observado na tabela 

7. 

 

GRÁFICO 4 – Produção e Exportação Brasileira de Soja (milhões de 

toneladas) 

             

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do MAPA, 2019. 
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TABELA 7 - Área, Produtividade e Produção 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da MAPA, 2019. 

 

Esse cenário está relacionado ao fenômeno climático El niño. O aquecimento 

das águas do oceano Pacífico afetou todas as regiões produtivas do país e marcou a 

safra 2018/2019. O tempo seco e as temperaturas elevadas, afetaram o ciclo 

produtivo, principalmente das lavouras no Paraná e em Goiás. 

O Paraná é o Estado que mais contribuiu para a queda dos resultados. Sua 

produtividade retraiu 14,8%, passando de 3,5 quilos por hectare para 2,9 quilos por 

hectare. O que diminuiu a produção em quase 3 milhões de toneladas, equivalente a 

15,2% ante a safra 2017/2018. 

Vale destacar a performance do Rio Grande do Sul, na safra 2018/2019. Entre 

os maiores produtores nacionais, é o único Estado com resultados positivos em 

relação à produção da safra 2017/2018. Ele obteve um ganho de 2 milhões de 

toneladas, cerca de 12% de crescimento da produção. 

Embora o Mato Grosso tenha perdido 2,4% de produtividade ante a safra 

2017/2018 o Estado lidera há 18 anos a produção brasileira de soja. Na safra 

2018/201, sua produção foi quase 33,03 milhões de toneladas, cerca de 27% do total 

produzido no Brasil e 9,67% da produção mundial (IMEA, 2019). 

 

 

 

 

 17/18 18/19 Var. %  17/18  18/19 Var. % 17/18 18/19 Var. %

(a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e)

MT 9.519 9.700 1,9 3.394 3.313 -2,4 32.306 32.134 -0,5

PR 5.465 5.438 -0,5 3.508 2.989 -14,8 19.171 16.253 -15,2

RS 5.692 5.778 1,5 3.013 3.321 10,2 17.150 19.187 11,9

GO 3.387 3.478 2,7 3.480 3.240 -6,9 11.786 11.269 -4,4

Brasil 35.149 35.802 1,9 3.394 3.193 -5,9 119.282 114.314 -4,2

Região

Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t)
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GRÁFICO 5 – Produção de Soja por Estado na Safra 2018/2019 

                                                                     

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do MAPA, 2019. 

 

No que se refere à demanda, ilustrada na tabela 8, o principal destino da soja 

mato-grossense é a exportação, chegando a quase 60% do produzido na safra 

2017/2018. A perspectiva para a safra 2019/2020 é de 1,62% de queda das 

importações (CONAB, 2019). 

 

TABELA 8 -  Oferta e Demanda de Soja em Grãos no Mato Grosso (milhões de 

toneladas) 

                          

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do IMEA - abril/2019 

 

Mato Grosso

Paraná

Rio Grande do Sul

Goiás

Outros

2016/17 2017/18 2018/19 Variação

(a) (b) (c)  (c/b)

Oferta 31,45 33,03 32,61 -1,28%

Estoque Inicial 0,17 0,38 0,11 -71,97%

Importação 0,00 0,00 0,00

Produção 31,27 32,65 32,50 -0,46%

Demanda 31,07 32,92 32,39 -1,62%

Consumo MT 9,37 9,89 9,91 0,18%

Consumo 

Interestadual

3,68 3,28 2,89 -11,89%

Exportação 18,02 19,75 19,59 -0,81%

Estoque Final 0,38 0,11 0,22 104,62%
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Outro grande destino da produção é o próprio mercado interno mato-grossense 

de derivados da soja. Na safra 2017/18, o consumo totalizou 9,89 milhões de 

toneladas, representando quase 30% do que é produzido pelo Estado. A tendência 

para a safra 2019/2020 é de 9,91 milhões de toneladas, consumo similar ao da última 

temporada. 

Além disso, também há demanda por soja em diversos estados brasileiros. A 

perspectiva do consumo interestadual na safra 2018/2019 está reduzida 2,89 milhões 

de toneladas, valor 11,89% menor que na safra 2017/2018. 

 

           2.8 LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

O Brasil se consolidou nas últimas décadas como um dos maiores produtores 

mundiais de grãos, especialmente da soja. Entretanto, a melhoria da infraestrutura 

logística não acompanhou seu desenvolvimento produtivo.  Tal fato, prejudica a 

competitividade brasileira, haja vista que as condições logísticas de escoamento da 

produção ao mercado externo é um fator determinante no cenário internacional (IMEA, 

2015). 

O Estado do Mato Grosso, principal produtor de soja no país, enfrenta variados 

gargalos logísticos em relação às condições de armazenagem, rotas e modais 

utilizados para o transporte da commodity. 

Segundo dados do IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia 

Agropecuária), a produção agrícola de soja e milho na safra 2017/2018 do Estado é 

de 60,76 milhões de toneladas. Entretanto, sua capacidade de armazenagem estática 

é de 36,39 milhões de toneladas. Ou seja, há espaço apenas para pouco mais da 

metade da produção mato-grossense. 

A FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), 

recomenda que a capacidade da armazenagem estática possua a margem de 20%  

de segurança, sobre tudo que se produz em grãos. Com base nisso, em 2018, o déficit 

logístico estaria próximo a 39,43 milhões de toneladas. 

O estudo feito recentemente pela ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz 
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de Queiroz)  em 2017, mostra que o uso de armazéns fora das fazendas é o maior 

causador de perdas físicas. A logística ligada à armazenagem foi responsável, por 

67,2% do total das perdas físicas com a soja, um desperdicio  de 423.300 toneladas 

de soja (0,43% do total). 

Fora a deficiente estrutura para de armazenagem, o Estado ainda enfrenta 

dificuldades logísticas no transporte das safras destinadas à exportação. 

Considerando que quase 60% da soja mato-grossense é destinada ao mercado 

internacional. A incipiente estrutura de escoamento do grão, acarreta, não somente a 

elevação dos custos de transporte, bem como a redução da competitividade do 

Estado, frente outros exportadores da oleaginosa, a exemplo dos Estados Unidos e 

da Argentina (IMEA, 2015). 

Embora a operação logística do escoamento da soja mato-grossense  envolva 

três modais, conforme ilustrado no mapa 1, o principal deles é o rodoviário. Este tipo 

de transporte, visto seu alto custo variável, é indicado  para o deslocamento pequenas 

distâncias  e produtos de alto valor agregado. 

 

MAPA 1 - Principais Vias de Escoamento no Brasil 

                                                    

Fonte: IMEA, 2015 
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Todavia, este perfil logístico não corresponde às necessidades estratégicas do 

Mato Grosso. Posto que as commodities, por definição, são produtos de baixo valor 

agregado. E as distâncias da região médio-norte, aonde se encontram os maiores 

produtores do Estado, ao porto de Santos chegam a mais de 2.000 km (CONAB, 

2018). 

 A combinação de rodovias em má conservação, transporte inadequado e 

necessidade de armazenamento faz o Brasil perder milhões de toneladas de soja e 

milho colhidas em cada safra. Segundo a ESALQ, o transporte rodoviário, através do 

qual é carregada a maior parte da safra de grãos, é responsável por 13,3% das 

perdas, os terminais portuários por 9%, o transporte multimodal ferroviário por 8,8% e 

transporte multimodal hidroviário por 1,7%. 

Ainda segundo o estudo da ESALQ, para um cenário sem desperdícios, é 

necessário a elaboração de procedimentos e rotinas nas operações logísticas de 

forma a identificar problemas. Além disso, o uso de caminhões mais novos e menos 

desgastados, a qualificação de pessoas nas atividades de transporte e armazenagem, 

uma gestão adequada das operações relacionadas às atividades de conservação,  a 

regulagem periódica de balanças e incorporação dos custos deficitários na gestão das 

empresas. 

. 
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3. DERIVATIVOS 

 

 

Os derivativos podem ser definidos como um instrumento financeiro cujo valor 

depende, ou deriva, de outras variáveis latentes mais básicas, normalmente preços 

de um ativo negociado. Entretanto, os derivativos podem estar vinculado a qualquer 

variável, desde a quantidade de neve que cai num resort para esquiadores até os 

preços de uma commodity (HULL, 2016). 

Esse mercado é muito antigo, as primeiras formas de derivativos surgiram na 

Idade Média como forma de proteger os produtores e comerciantes agrícolas da 

variação dos preços dos produtos (HULL, 2016).  

Em 1700, no Japão, surgiu a primeira bolsa organizada para negociação de 

contratos futuros. Porém somente em 1848, com a criação da Chicago Board of Trade 

(CBOT), essas operações ganharam notoriedade (CARMONA, 2009). No Brasil, o 

mercado de derivativos foi iniciado com a fundação da BM&F em 1986. 

(BM&FBOVESPA, 2016). 

Os mercados de bolsa e de balcão surgiram da necessidade de os investidores 

negociarem os valores mobiliários entre si dentro de um ambiente organizado. Nesse 

contexto, a bolsa de derivativos representa o elo entre a oferta e a demanda. Com 

base nas expectativas sobre as relações entre os preços à vista e futuro, e sobre a 

oferta e demanda de uma mercadoria, o risco na bolsa, é transferido daquele que 

busca minimizar os efeitos da oscilação do preço para aquele que irá tomá-lo 

(BM&FBOVESPA; CVM, 2015). 

Os derivativos atualmente estão divididos em quatro grupos: mercado a termo, 

mercado futuro, swaps e mercado de opções.  

O mercado a termo apresenta grande flexibilidade de modelos de transação. 

As partes acordam no contrato os elementos de interesse da mercadoria, por 

exemplo, o meio de transporte a ser utilizado, a data e o local da entrega, a forma de 

pagamento, entre outros. Na data de realização contrato, o preço é fixado para 

liquidação em data futura e serão liquidados integralmente apenas  no vencimento. A 

negociação desse tipo de contrato pode ocorrer em bolsas e no mercado de balcão 
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(BM&FBOVESPA; CVM, 2015). 

Já o mercado futuro, é considerado a evolução do mercado a termo. Ambos 

possuem definições semelhantes, o que os diferencia é o método de liquidação dos 

seus contratos. Como explicado anteriormente, no mercado a termo, a liquidação do 

contrato ocorre na data de vencimento estipulada. Já no mercado futuro, a liquidação 

ocorre diariamente através do mecanismo de ajuste diário. Outra diferença é a 

padronização dos contratos futuros. Além disso, eles são negociados apenas em 

bolsas organizadas (BM&FBOVESPA; CVM, 2015). 

A modalidade de opções comercializa o direito de compra ou venda, de um 

ativo ou mercadoria, por um preço fixo numa data futura. O adquirinte deve pagar um 

prêmio ao vendedor, da mesma maneira que um acordo de seguro (BM&FBOVESPA; 

CVM, 2015). 

O swap é caracterizado pela  troca das taxas de juros ou índices contratados, 

num determinado período. As duas partes trocam fluxos de pagamentos futuros, 

permitindo a proteção contra os riscos de variação acentuada das taxas. Uma das 

principais características dessas operações é que as partes envolvidas no negócio só 

tomam conhecimento do resultado do swap na liquidação do contrato. 

A comercialização dos contratos de derivativos podem ser realizadas em 

mercados organizados, como nas bolsas de valores ou no mercado de balcão, ou 

mesmo em alguns casos, pode ser feito um acordo entre duas partes 

(BM&FBOVESPA; CVM, 2015). 

 De acordo com a BM&FBOVESPA e a CVM (2015) os derivativos podem ainda 

ser agrupados em três categorias: os de energia - quadro 1 - que negociam energia 

elétrica, créditos de carbono e gás natural. 

 

QUADRO 1- Derivativos de Energia Negociados na BM&FBOVESPA 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da CVM, 2015. 

 

ENERGIA CRÉDITOS CARBONO GÁS NATURAL

Leilão de Energia Elétrica Leilão de Créditos de 

Carbono

Lelão de Gás Natural
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Os agropecuários ou índices financeiros - quadro 2 - cujo ativo objeto é uma 

commodity agrícola, como por exemplo, soja, café, milho, boi, entre outros.  

QUADRO 2 -  Derivativos de Commodities Negociados na BM&FBOVESPA  

Fonte: elaboração própria com base nos dados da CVM, 2015. 

 

E os financeiros - quadro 3 - que negociam taxas ou índices financeiros, como 

taxa de inflação, taxa de juros, câmbio, entre outros. 

 

QUADRO 3 - Derivativos Financeiros Negociados na BM&FBOVESPA 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da CVM, 2015. 

TAXA DE JUROS ÍNDICES TAXA DE CÂMBIO

Cupom Cambial- DDI Ibovespa IBrX-50 Dólar Australiano 

Cupom de IGP-M IBrX-50 Dólar Canadense

Cupom de IPCA  DI1 IGP-M Dólar da Nova Zelândia

Swap  Cambial-SCC OC1 IPCA Euro (EBR)

Cupom Cambial-DCO BVMF FTSE/JSE TOP40 EURO (EUR)

Swap  Cambial-SCS BVMF Hang Seng Franco Suiço (CHF)

BVMF MICEX Iene (JPY)

BVMF SENSEX Iuan (CNY)

BVMF S&P 500 Libra Esterlina (GBP)

Libra Turca (TRY)

Peso Chileno (CLP)

TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA Peso Mexicano (MXN)

A - Bond Global Bounds Rande da África do Sul (ZAR)

TAXA DE JUROS ÍNDICES TAXA DE CÂMBIO

Cupom Cambial- DDI Ibovespa IBrX-50 Dólar Australiano 

Cupom de IGP-M IBrX-50 Dólar Canadense

Cupom de IPCA  DI1 IGP-M Dólar da Nova Zelândia

Swap  Cambial-SCC OC1 IPCA Euro (EBR)

Cupom Cambial-DCO BVMF FTSE/JSE TOP40 EURO (EUR)

Swap  Cambial-SCS BVMF Hang Seng Franco Suiço (CHF)

BVMF MICEX Iene (JPY)

BVMF SENSEX Iuan (CNY)

BVMF S&P 500 Libra Esterlina (GBP)

Libra Turca (TRY)

Peso Chileno (CLP)

TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA Peso Mexicano (MXN)

A - Bond Global Bounds Rande da África do Sul (ZAR)
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3.1 MERCADO FUTURO AGROPECUÁRIO 

 

As negociações da commodity soja ocorrem nos mercados vistos 

anteriormente: o mercado físico (spot, cash ou à vista), a termo, mercado futuro e 

mercado de opções. Entretanto, um instrumento eficaz que pode ser utilizado pelos 

produtores, a fim de  reduzir a exposição frente à volatilidade das commodities e 

impedir que o preço de venda dos seus produtos seja suficiente para cobrir seus 

custos, é o contrato no mercado futuro, negociado através da bolsa (FRAGA, NETO, 

2011). 

Nesse mercado são negociados os contratos futuros, que são compromissos 

de compra e venda futura. O principal objetivo dos contratos futuros é resguardar os 

agentes de mercado das oscilações de preço de seus ativos. O risco é transferido para 

outros participantes, estes contratos têm a função de minimizar os riscos de caixa 

provenientes das variações nos preços (RIBEIRO; ROGERS; SOUSA, 2006). 

 Esses contratos, conforme observado no quadro 4, são padronizados e 

constam diversas especificações, além do preço, tais como: qualidade do produto 

negociado, cotação, oscilação máxima diária, unidade de negociação, data de 

vencimento, local  de entrega da mercadoria,  custos operacionais e, especificamente 

no caso da soja, o custo de estocagem. Esta homogeneidade garante maior liquidez 

às operações, pois sendo padronizados, atendem às necessidades de todos os 

participantes do mercado. 

Além disso,  com o objetivo de minimizar o risco de crédito, as negociações dos 

contratos futuros são estabelecidas com a liquidação diária das posições assumidas. 

Esse mecanismo, denominado de ajuste diário, acarreta uma movimentação 

simultânea a crédito (quando a variação for positiva) e a débito (quando a variação for 

negativa) nas contas de ajuste de margem das partes envolvidas em um contrato 

futuro. Tal fato permite que tanto a parte vendedora quanto a compradora tenha o 

direito de liquidar financeiramente sua posição a qualquer momento, entre o registro 

e o vencimento do contrato. 
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QUADRO 4 - Especificações dos Contratos da soja na CBOT 

Fonte: adaptado, com base nos dados da CME Group, 2019. 

 

A relação entre os preços à vista e futuro projetam as expectativas do mercado 

quanto à valorização da mercadoria, e é influenciada pela competitividade entre 

compradores e vendedores. À medida que a data de vencimento do contrato se 

aproxima, a diferença entre o preço futuro e à vista tendem a convergir. No entanto, 

essa interação nem sempre ocorre na mesma ordem de grandeza e de tempo 

Tamanho do 

contrato

Tipo de 

entrega

Cotação

Oscilação 

mínima

Símbolos dos 

meses de 

vencimento

Das 19:00 às 7:45 de domingo a sexta-

das 8:30 às 13:15 (CT),de segunda a sexta-

feira.

Pregão viva-voz Chão de negócios
Das 8:30 às 13:15 (CT), de segunda a 

sexta-feira (CT).

Limite de 

preço diário

Último dia de 

negociação

Último dia de 

negóciação

ZS

S= compensação, clearing

Pregão viva-voz (Chão de negócios) S

Regra

Símbolos dos 

contratos

CME Globex (Plataforma eletrônica de 

negócios)

Estes contratos estão listados com, e sujeitos às, regras e regulação da CBOT.

Negociação na 

liquidação 

A negociação na data de liquidação está disponível para os 3 primeiros contratos de 

futuros listados na proximidade do contrato da nova safra de para novembro (se não 

fizer parte dos primeiros três contratos direcionais), do primeiro ao segundo mês do 

spread calendário, do segundo ao terceiro mês do spread calendário e mais próximo 

ao spread julho-novembro quando disponível (quando julho está listado); e estão 

sujeitos às regras TAS existentes. O último dado de negócio TAS para produtos de 

grãos e oleaginosas da CBOT será o primeiro dia da posição (FPD) do contrato mais 

próximo a vencer (FPD é o segundo ao último dia útil do mês anterior ao contrato mais 

próximo a vencer). 

O dia útil antes do décimo quinto dia do mês de vencimento do contrato.

Segundo dia útil após o último dia de negócios do mês de entrega.

Confira Limites diários de preços sobre os limites de preços iniciais e ampliados. 

Não haverá limites de preço no contrato do mês vigente ou após o segundo dia útil 

anterior ao primeiro dia do mês de vencimento (entrega).

Procedimento 

de fechamento

Procedimento de fechamento diário de grãos (PDF)

Procedimento de fechamento final da soja (PDF)

5.000 bushels (aprox. 136 toneladas)

N. 2 Amarelo no preço do contrato, N.1 Amarelo ao prêmio de 6 centavos/bushel, N. 3 

Amarelo com desconto de 6 centavos/bushel

Centavos de dólar por bushel

1/4 de centavo por bushel (US$12,50 por contrato)

Janeiro (F), Março (H), Maio (K), Julho (N), Agosto (Q), Setembro (U) e Novembro (X)

Horário de 

negociação

CME Globex (Plataforma eletrônica de 

negócios)
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(BM&FBOVESPA; CVM, 2015). 

Segundo o IMEA (2015), a relação entre o preço à vista e o futuro pode ser 

explicada pela seguinte expressão:  

                                                                                               (1) 

 

Onde: 

PF= preço futuro 

PV= preço à vista 

i= taxa de juros diária 

n= número de dias a decorrer até o vencimento 

CC = custo de carregamento (frete, estocagem, etc) 

 

Uma commodity tem caracterização similar à de uma ação. Entretanto, o 

proprietário do ativo físico, além do custo de oportunidade e da taxa de juros, também 

deve ser remunerado pelo custo de estocagem. Esta vantagem, que o agente detentor 

de um contrato futuro não possui, é chamada de retorno de conveniência. Este prêmio 

é adicionado aos custos de carregamento e estocagem CC e faz a ligação entre PF e 

PV (AIUBE, 2013). 

 

3.2 BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 

 

Os problemas de escoamento da produção agropecuária em 1833 levaram os 

comerciantes e agricultores de Chicago a realizarem contratos para entrega futura de 

seus produtos a fim de garantir um comprador e um vendedor. Nesse contexto, foi 

fundada a primeira bolsa de mercadorias do mundo. Em 1848, a Chicago Board of 

Trade (CBOT), começou a realizar operações a termo e à vista (SANTOS, 2003). 
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Desde então, a Bolsa de Chicago (CBOT) é a principal referência mundial na 

negociação das commodities agropecuárias, reunindo o maior volume de operações 

de contratos futuros de soja do mundo. Todavia, como são papéis, os contratos 

apenas representam quantidades de soja, pois no recinto da Bolsa não se 

comercializa nada de produto físico, somente a compra e venda de contratos 

representando soja (BRUM, 1983). 

As principais funções econômicas de uma bolsa de futuros são a gestão de 

riscos e estabelecimento de preços. Estas funções são viabilizadas por um pregão e 

plataformas operacionais que congregam compradores e vendedores. Para tanto, a 

bolsa estabelece e impõe regulamentos para garantir a realização das operações em 

ambiente aberto e competitivo. Desta forma, as operações de compra e venda são 

efetuadas por intermédio do sistema eletrônico de ordens ou em uma roda do pregão, 

em leilão aberto (CME GROUP, 2019).  

Os preços da soja na Bolsa de Valores de Chicago (CBOT), expostos no gráfico 

6, tem sofrido baixas consecutivas. Em maio de 2019, os preços tiveram a pior cotação 

de mercado desde 2007, chegando a US$ 7,97/bushel (CONAB, 2019). 

 

GRÁFICO 6 – Preços Médios Mensais de Soja em Grãos (US$/cents bushel) 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do CEPEA, 2019. 
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3.3 FORMAÇÃO DOS PREÇOS  NO MERCADO INTERNO 

 

O preço da soja no mercado nacional é influenciado por diversas variáveis, tais 

como: impostos, fretes e despesas administrativas. Entretanto, segundo a CONAB 

(2018), os fatores que mais afetam os preços nacionais são a variação do dólar e os 

preços internacionais. 

A Bolsa de Chicago (CBOT), como já vimos anteriormente, é a maior bolsa de 

commodities do mundo. Nesse sentido, ela também é o maior referencial para a 

formação dos preços da oleoginosa no mercado interno. Além disso, o preço 

doméstico depende também do prêmio de exportação, dos custos de movimentação 

para o porto e do dólar comercial (IMEA, 2015). 

O prêmio de exportação, segundo o IMEA (2015) pode ser definido como a 

diferença entre a cotação da soja no mercado externo, a qual é embasada pela Bolsa 

de Chicago (CBOT), e o preço dentro do navio no porto onde será feita a exportação, 

ou seja, preço FOB (free on board). 

As leis de oferta e demanda também influenciam os prêmios de exportação 

sobre as cotações da soja nos portos. Com a oferta elevada após a colheita, os preços 

do frete tendem a se elevar, já os prêmios de exportação podem ficar mais baixos. 

Assim, o prêmio de exportação é  considerado uma variável de negociação 

internacional que procura ajustar o preço pago ao produtor com o valor internacional 

do produto. Nesse sentido, a tendência de preços do produto no mercado interno 

segue a mesma verificada no mercado internacional. 

Durante o ano de 2018, os prêmios de exportação, estimulados pela guerra 

comercial entre Estados Unidos e China tiveram uma forte alta. A tendência em 2019, 

com os preços internacionais baixos, é que os chineses voltem a subir o prêmio de 

porto para compra de soja no Brasil (CONAB, 2018). 

Os custos portuários envolvem, de forma direta ou indireta, as despesas 

relacionadas ao objetivo direcionar os produtos e mercadorias à exportação ou 

concluir as operações de importação dentro dos portos (AMARAL et al., 2013). 

Ainda segundo Amaral et al., 2013, as despesas portuárias variam conforme a 

estrutura operacional, a capacidade logística e a infraestrutura do porto. Os principais 
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gastos são:  as taxas portuárias, o custo de estoques no caminhão pela demora do 

descarregamento da mercadoria e a remuneração por estadia  da utilização do 

armazém no porto.  

O custo do transporte da carga até o porto é significativo no processo de 

formação de preço da soja no mercado interno. Ainda mais levando-se em 

consideração que, no Brasil, a principal região produtora, o Estado do Mato Grosso, 

se desenvolveu distante dos principais portos utilizados no processo de exportação 

(IMEA, 2015). 

A formação do preço do frete incorpora fatores locais, conjunturais e os custos 

da atividade. Além disso, também é influenciada por fatores diretos e indiretos 

(CYPRIANO, 2005). 

Os fatores diretos são relacionados aos eventos que variam a demanda pelo 

serviço. Por exemplo, a performance da economia, acordos internacionais de 

comércio. Já os indiretos, são os que influenciam os custos da prestação dos serviços, 

tais como, os preços dos combustíveis (CYPRIANO, 2005). 

Um exemplo de fator direto é a baixa dos preços internacionais tem motivado 

uma forte queda dos preços médios F.O.B. (Free on Board) de soja em grãos, 

conforme anunciado pela Secretaria de Comercio Exterior (Secex). No mês de março 

de 2019 foram de US$ 358,29/t se comparados a abril de 2018 (US$400,89/t.). 

Já o fator indireto pode ser exemplificado pelo tabelamento dos fretes, após a 

greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Os preços praticados no frete nacional 

ficaram 30% maiores que no mesmo período de 2017, o que afetou a comercialização 

da soja no mercado interno (CONAB, 2018). 

Segundo Marques e Mello (1999) a formação do preço da soja de acontece de fora 

para dentro. O preço no mercado interno é determinado no ato da negociação da 

commodity com base na cotação da Bolsa de Chicago (CBOT) e na taxa de câmbio 

praticada. 

De acordo com o IMEA (2015), o preço no mercado interno pode ser definido 

da seguinte forma: 

                                                                         (2) 
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Onde: 

C - Cotação da soja na CBOT com vencimento do dia da negociação 

P - Prêmio praticado no porto no dia da negociação 

CP - Custos portuários 

D - Dólar comercial disponível 

CF - Custo com o frete rodoviário 

Como exemplo, serão considerados os valores praticados no dia 19 de junho 

de 2019, com base nos dados da CME Group, para o cálculo do preço da soja 

disponível em Sorriso – MT: 

Cotação da soja em Chicago: US$ 903,25 cents/bushel  

Prêmio no porto de Santos : + US$ 110,00 cents/bushel  

Custo portuário (porto de Santos): US$ 15,00/tonelada  

Dólar comercial no disponível: R$ 3,87/US$  

Frete rodoviário de (Sorriso – MT/porto de Santos - SP) = R$ 280,00/t. 

Vale destacar as seguintes conversões para adequar aos padrões do mercado 

interno brasileiro: 

1 bushel = 27,214 kg  

1 saca (sc) = 60 kg  

1 saca (sc de 60 kg) = 2,2046 bushel  

1 tonelada = 16,666 sacas (60 kg)  

Logo, 

(1) Cotação da soja na CBOT: US$ 19,91/sc  

(2) Prêmio do porto: + US$ 2,42/sc  

(3) Custo portuário em Santos: US$ 0,90/sc  

(4) Dólar comercial: R$ 3,87/US$  
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(5) Frete rodoviário de Sorriso a Santos: R$ 16,80/sc  

 

Dessa forma,  no exemplo dado, a cotação da soja em Sorriso – MT, teria um 

valor de R$ 66,13/sc. 

 

3.3.1 PREÇOS E RENTABILIDADE 

 

A gestão de uma unidade agrícola exige, dentre outras variáveis, o 

conhecimento dos gastos com os insumos e serviços em cada fase produtiva da 

lavoura. Uma vez que o custo de produção está diretamente relacionado à 

rentabilidade da safra. 

As principais influências sobre os custos produtivos, estão relacionadas ao 

crescimento da demanda por insumos, em virtude da expansão das áreas destinadas 

à sojicultura e, a valorização do dólar, já que a maioria dos produtos são cotados na 

moeda americana.  

 Dentro das despesas com os insumos aparecem os custos com as sementes, 

fertilizantes e defensivos. Destes três custos, a maior representatividade dentro dos 

gastos está nos defensivos agrícolas (IMEA, 2015). 

O custo de produção, em maio de 2018, foi 5,84% maior que o praticado em 

maio 2017. A variação foi de R$ 37,65/60kg em maio 2017 para R$ 39,85/60kg em 

maio 2018 (IMEA, 2019). Já os preços pagos ao agricultor em 2018 foi cotado em 

média no valor de R$ 67,00/60kg.  

Para o primeiro semestre de 2019, a Bolsa de Valores de Chicago (CBOT) 

estão estimados um aumento dos preços do mercado futuro, com valores girando em 

torno de US$ 9,00/ bu, isto, levando em consideração guerra comercial entre China e 

Estados Unidos (CONAB, 2018). 

Sendo assim, os preços médios pagos ao agricultor em 2019 devem ficar por 

volta de R$ 72,00/60kg, valor 9% maior que os preços médios pagos ao agricultor em 

2018, que foi de aproximadamente R$ 67,00/60kg. Por isso, mesmo com um aumento 



43 

 

de custo de produção, a rentabilidade bruta do custo variável para 2019, ficou 12,95% 

maior, se comparada a 2018 (CONAB, 2018). 

 

3.3.2  DETERMINANTES DO PONTO DE EQUILÍBRIO (PE)  

 

O preço de uma commodity é estabelecido conforme as leis de mercado, e não 

pelo produtor. Desse modo, torna-se primordial para o produtor, determinar o preço 

de venda do produto, de modo que, seja recuperado o investimento na produção. 

O Ponto de Equilíbrio (PE), também conhecido como break even point, é uma 

importante ferramenta de gestão financeira. Ele identifica o preço mínimo, ou volume 

de faturamento, que o produtor deve obter com a venda de sua safra para não ter 

prejuízo (SEBRAE, 2019). 

Para calcular o PE, quando o agricultor não sabe o preço de venda que 

comercializará o seu produto, deve-se considerar apenas o custo variável e a 

produtividade da soja na safra analisada. 

A partir do seu resultado, é possível visualizar o preço mínimo de venda 

necessário para cobrir os gastos com as despesas variáveis da safra. 

Segundo o IMEA (2015), o cálculo do preço mínimo de venda é obtido a partir 

da seguinte relação: 

 

                                                                                                                   (3) 

                                                                                                                                                     

Em que: 

PE= Ponto de Equilíbrio  

CV= Custo Variável  

p = Produtividade da lavoura de soja  
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Os custos variáveis são os que variam de acordo com a produção, ou seja, 

dependendo da área produzida. Os principais custos variáveis, expostos na tabela 9, 

são compostos pelos custos com insumos, custos com as operações agrícolas, mão 

de obra, custos administrativos, entre outros. 

 

TABELA 9 - Custos variáveis na safra 2018/2019 em Mato Grosso 

                                  

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do IMEA/2018. 

 

A produtividade da lavoura de soja é um dos principais indicadores do 

desempenho econômico de uma cultura agrícola. Seu cálculo consiste na divisão da 

produção agrícola pela área plantada, ou seja, a produtividade média é a quantidade 

de produto auferido em razão da área (CONAB, 2017) 

Além disso, a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM),  também é uma 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA 1.929

1 – Operação com Máquinas/Implementos 140

2 – Mão de Obra 115

3 – Semente de Soja 200

4 – Semente de Cobertura 48

5 – Corretivo de Solo 51

6 – Macronutriente 562

7 – Micronutriente 29

8 – Fungicida 210

9 – Herbicida 170

10 – Inseticida 370

11 – Adjuvante/Outros 36

II - OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS 629

1 – Seguro Agrícola 11

2 – Transporte Externo 92

3 – Armazenagem 24

4 – Classificação e Beneficiamento 90

5 – Impostos e Taxas 154

6 – Manutenção Máquinas/Implementos 138

7 – Despesas Administrativas 120

III - DESPESAS FINANCEIRAS 152

1 - Juros 152

TOTAL 2.711

R$/haCusto Variável
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referência de preços para os produtores rurais. Normatizada pelo Governo Federal, 

essa política possibilita uma garantia de parte da receita do produtos, já que determina 

a fixação de um preço mínimo de venda da soja - e de outras commodities - com base 

nos custos variáveis de produção das lavouras (CONAB, 2019). 

 

TABELA 10 - Preços Mínimos de Garantia 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do MAPA, 2019. 

 

Nas últimas safras, conforme observado na tabela 10, a média do preço mínimo 

de garantia tem sido crescente. Esse fato está relacionado, como vimos 

anteriormente, ao aumento da necessidade do uso de defensivos agrícolas e a alta 

do dólar (CONAB, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

UF/Regiões Amparadas Tipo/Classe Unidade R$/Unid.

UF/Regiões Amparadas Tipo/Classe Unidade R$/Unid.

UF/Regiões Amparadas Tipo/Classe Unidade R$/Unid.

Vigência

Todo o Território Nacional Único 60 kg 37,71 Jan/2019 a Dez/2019

Vigência

Safra 2018/2019

Safra 2016/2017

Vigência

Todo o Território Nacional Único 60 kg 30,17 Jan/2017 a Dez/2017

Todo o Território Nacional Único 60 kg 36,84 Jan/2018 a Dez/2018

Safra 2017/2018
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4. REVISÃO DA LITERATURA DE APREÇAMENTO DE COMMODITIES 

 

 

A maioria das commodities negociadas no mercado futuro também são 

negociadas no mercado à vista. Para estes contratos, o preço futuro está visível, mas 

não o preço spot, que é fundamental para o apreçamento do ativo a que ele se refere. 

Em função disso, participantes do mercado e acadêmicos tem voltado esforços para 

o desenvolvimento de métodos que recuperem os preços à vista a partir dos contratos 

com preços futuros (CARVALHO, 2010). 

Embora o mercado futuro de commodities agrícolas apresente liquidez e que o 

volume dos contratos negociados nos mercados spot e a termo sejam grandes, as 

particularidades destes ativos tornam complexa a elaboração de modelos de 

apreçamento. Diferente dos ativos financeiros, tais como, taxas de juros, moedas e 

ações, as commodities, sobretudo as agrícolas, requerem uma modelagem financeira 

específica devido sua principal finalidade, o consumo. (CARVALHO, 2010). 

GEMAN (2005), evidencia a sazonalidade e a volalitidade como as principais 

especificidades das commodities agrícolas. Essas características se dão em função 

da variabilidade climática, condições de estoque e deterioração dos insumos 

agrícolas. Além disso, a autora ainda destaca as questões referentes à safra, 

entressafra e armazenagem, estratégias de proteção, questões protecionistas em 

mercados internacionais e a evolução tecnológica como fatores que afetam o 

comportamento estocástico dos preços e dificultam sua descrição e previsão. 

Uma abordagem amplamente utilizada para descrever os preços de 

commodities é baseada em analisar a dinâmica dos preços através de processos 

estocásticos. Os modelos que adotam essa lógica, apresentam os preços à vista 

através da reversão à média com os parâmetros estimados por de técnicas de 

otimização. Para o apreçamento de commodities agrícolas, modelos variam de acordo 

com a estrutura empregada para incorporar o retorno de conveniência e com o número 

de fatores empregados para descrever a incerteza nos preços (GEMAN, 2005). 

Os primeiros estudos para o apreçamento de commodities embasados em 

modelos estocásticos consideram que os preços seguem um movimento browniano 

geométrico, descrito como uma “trajetória aleatória”. Este é o modelo de Black-
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Scholes, criado em 1973, também conhecido como modelo de incerteza de preços de 

mercado. Neste modelo, é esperado que os preços cresçam a uma taxa constante 

com uma variação no preço futuro aumentada, ou diminuída, proporcionalmente com 

o tempo (SCHWARTZ; SMITH, 2000). 

Nas últimas décadas, diversos autores elaboraram modelos que consideram a 

reversão a média dos preços como a abordagem mais adequada. Brennan e Schwartz 

(1985) executaram o modelo de um fator. Os modelos de dois fatores começaram a 

ser implementados com GIbson e Schwartz (1990).  

No ano de 1997, Schwartz formulou um modelo de dois fatores, em que a 

convenience yield é exposta através do processo de Orstein-Uhlenbeck com reversão 

à média, através de parâmetros estimados pelo filtro de Kalman. Entretanto, o autor 

observa que a taxa de juros como um fator estocástico agrega pouca informação 

(AIUBE, 2013) 

Em seguida, Schwartz e Smith (2000)  elaboraram o modelo de dois fatores, 

que considera os movimentos de curto e longo prazo dos preços. A diferença deste 

modelo quando comparado ao de dois fatores de Schwartz (1997) é que  a taxa livre 

de risco está embutida no fator de curto prazo junto ao retorno de conveniência, não 

sendo necessário entrar com a curva de juros de forma exógena (AIUBE, 2013). 

 Com base no modelo de Schwartz e Smith (2000) e nos parâmetros do filtro 

de Kalman, Sorensen (2002) introduziu a sazonalidade dos preços. Como resultado 

foi observado que as componentes sazonais provocaram um pico de preços dois a 

três meses antes do período de colheita. Outra verificação é que em períodos de 

elevados estoques o retorno de conveniência é baixo, e vice-versa (AIUBE, 2008). 

Em 2003 foi desenvolvido um modelo de três fatores por Cortazar e Schwartz 

(2003). E Aiube et al. (2008), expôs questionamentos quanto as hipóteses de 

aplicabilidade do filtro de Kalman e  produziu um modelo de filtros de partículas para 

a determinação de preços a vista. 

Em razão da complexa interação entre a oferta e demanda das commodities, 

alguns autores consideram que os preços possuem o comportamento de reversão à 

média, ou seja, variam entorno de um preço de equilíbrio. Entretanto, ambos modelos, 

geométrico browniano e reversão a média, possuem elementos que explicam os 
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movimentos dos preços de commodities (SCHWARTZ; SMITH, 2000). 

Nesse contexto, o modelo de dois fatores de Schwartz e Smith (2000) objetivou 

capturar os dois movimentos, browniano geométrico e de reversão a média dos preços 

futuros não observáveis. Esta modelagem é um marco na literatura de finanças e tem 

sido uma das mais utilizadas para descrever o comportamento dos preços das 

commodities. 

 

4.1 MODELO DE SCHWARTZ E SMITH 

 

No ano 2000, Eduardo Schwartz e James Smith formularam um novo modelo 

de dois fatores para descrever o comportamento dos preços das commodities. Neste 

modelo,  o logaritmo do preço à vista é decomposto como a soma de duas variáveis 

latentes. A primeira, relacionada às variações de curto prazo, e a segunda relacionada 

aos preços de equilíbrio de longo prazo. Essas duas variáveis de estado  são fatores 

incertos  (AIUBE, 2013). 

O fator de curto prazo, dado por , é relacionado aos elementos que afetam 

os preços no curto prazo da commodity, tais como, o nível de estoque - no caso da 

soja - e, alterações no retorno de conveniência. Já o fator de longo prazo, dado por 

, reflete questões que influenciam a oferta da commodity, são exemplos, a oferta 

disponível na safra, questões regulatórias e fatores climáticos (AIUBE, 2013). 

Ou seja: 

 

                                                                                             (4) 

 

                                                                                                          (5) 

 

                                             

A equação (4), descreve as variações de curto prazo, sendo modelada através 
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do processo de reversão à média, onde  corresponde a velocidade em que esta 

reversão deverá ocorrer e e sua volatilidade por . 

De acordo Schwartz e Smith (2000), quando o preço da commodity no curto 

prazo é maior que a média de longo prazo, a oferta irá aumentar, pois os produtores 

motivados pela valorização do preço, tendem a investir mais na produção. No entanto, 

este movimento cessará quando houver a regulação entre a oferta e demanda, desse 

modo, a tendência é que os preços  retornem a média de longo prazo. O movimento 

contrário também é previsto quando os preços estiverem abaixo da média de longo 

prazo. 

A equação (5), que representa o equilíbrio de longo prazo, é modelada por um 

processo Browniano geométrico, onde a tendência dos preços é representada por  e 

sua volatilidade por . 

Nesta variável, os preços devem crescer em alguma taxa constante com a 

variação no futuro local preços aumentando proporcionalmente ao tempo. Se os 

preços aumentam ou diminuem mais que o esperado em um período, todas as 

previsões futuras são aumentadas ou diminuídas proporcionalmente.  

O modelo derivado, dado por , é o processo composto, visto que é a junção 

das equações descritas  anteriormente. 

                                                                                             (6) 

Na equação (6) o logaritmo do preço futuro é linear com relação às duas 

variáveis de estado. Esta linearidade possibilita a estimação dos estados a partir do 

filtro de Kalman. 

Ainda que os dois fatores sejam não observáveis, o modelo de Schwartz e 

Smith (2000), permite estimá-los com base nos preços à vista e futuros da commodity. 

O diferencial desse modelo comparando-se aos modelos anteriores, é que não 

existem redundâncias nos parâmetros, já que os fatores possuem dinâmicas 

independentes. Nesse sentido, sua aplicação possibilita uma análise de investimentos 

de longo prazo mais consistente (AIUBE, 2013). 
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4.2  FILTRO DE KALMAN 

 

O filtro de Kalman é uma ferramenta para a extração de componentes não 

observáveis, formado por um conjunto de complexas equações matemáticas.  Criado 

por Rudolf Kalman na década de 60, sua aplicabilidade inicialmente, era voltada para 

a área da engenharia elétrica, mais especificamente à teoria do controle de sistemas 

(AIUBE, 2013).  

Do ponto de vista teórico, o propósito do filtro de Kalman é gerar resultados 

aproximados aos valores reais das grandezas contaminadas com incertezas ao longo 

do tempo. Nesse sentido, o filtro de Kalman produz as estimativas dos valores reais, 

estimando a incerteza do valor predito e calculando uma média ponderada entre o 

valor predito e o valor medido. 

Com o filtro de Kalman,  é possível estimar os hiperparâmetros para as variáveis 

de estado - curto prazo e  preços de equilíbrio de longo prazo - no modelo de Schwartz 

e Smith (2000). A calibragem para a estimação destes hiperparâmetros é realizada 

através do método de maximização da verossimilhança sobre uma série histórica dos 

preços dos contratos futuros da soja. Esse método busca valores para maximizar a 

probabilidade dos dados amostrados, neste caso, a velocidade de reversão a média 

e a variância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kalman
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_ponderada
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 No primeiro capítulo, foram expostas as informações iniciais sobre o estudo, 

as justificativas, o escopo,  a relevância do tema e a metodologia a ser utilizada. 

No segundo capítulo, analisou-se o mercado da soja e os principais aspectos 

sobre o agronegócio, bem como sua relevância no mercado mundial e a produção 

nacional do grão e a estrutura logística de escoamento da produção. 

No terceiro capítulo foram abordados os principais conceitos da literatura dos 

derivativos, especialmente do mercado futuro agropecuário. Nesse contexto, buscou-

se perpassar a relação entre a bolsa de Chicago (CBOT) e a formação dos preços da 

soja no mercado interno brasileiro. 

O quarto capítulo revisou os principais trabalhos sobre o estudo da dinâmica 

dos preços das commodities, especificamente, o modelo de Schwartz e Smith. E 

nesse contexto,  importância do filtro de Kalman para estimar os paramêtros de 

interesse para as variáveis de estado do modelo de dois fatores. 

Neste trabalho buscou-se elucidar e interpretar a problemática abordada ao 

longo dos capítulos, e foi possível perceber que o agronegócio brasileiro atualmente 

está num momento muito positivo. No entanto, desafios e pressões externas sobre o 

setor são pertinentes. O crescimento da população mundial e o aumento da 

urbanização abrem grandes oportunidades de mercado ao Brasil, mas também, pode 

significar uma limitação excessiva em sua pauta de exportações. 

Neste sentido, levando em consideração que o Brasil já  consolidou muitas 

vantagens competitivas na produção de commodities, especialmente da soja. É 

necessário desenvolver estratégias voltadas ao progresso técnico e estrutural de 

modo que amplie o espaço de geração de inovações para as atividades produtivas. 

Principalmente, na infraestrutura dos modais de transporte, na estrutura logística e 

nas tecnologias de processo.  

Além disso, este trabalho apresentou o modelo de Schwartz e Smith (2000) 

para a previsão e o estudo da dinâmica de preços da commodity soja. E, conforme a 

revisão da literatura aqui apresentada, o modelo de dois fatores de Schwartz e Smith 
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mostrou-se adequado para a extração do preço spot dos contratos futuros da soja 

como subsídio nas decisões estratégicas e administrativas para a cadeia econômica 

associada a commodity soja. 

Para estudos futuros, o modelo de Schwartz e Smith (2000) pode ser adaptado 

a diversas situações e, ser aperfeiçoado com a adição de outras variáveis estocásticas 

capazes de captar os movimentos de sazonalidade. 
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