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Biosseguridade



Proposta do nosso 
dia...
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Introdução ao 

Mercado 

Práticas de 

Gerenciamento de 

Risco

Ver o nosso negócio 

de uma nova 

perpectiva

Conhecer novas 

pessoas e trocar 

ideias!!!



Milhos nos últimos 5 anos...
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Mercados
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O que torna os

mercados de 

commodities tão

complexos? 

Oferta & 

Demanda

FATORES 

CLIMATICOS

MERCADO 

FINANCEIRO / IDEX 

FUNDS

POLITICAS 

PROTECIONISTAS

MOVIMENTO 

DAS 

MOEDAS

HFT

(Robô)
VOLATILIDADE

VELOCIDADE DA 

INFORMAÇÃO

CORRELAÇÕES  

ENTRE OS 

MERCADOS

O QUE VEM 

DEPOIS ???
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Os Mercados

podem ser

IRRACIONAIS !



Imagine que você seja um trader de 
Farelo…
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O que você faria? 

Compraria ou

venderia?

Momento de compra ou venda?



1 minuto é muito tempo?
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O que fazer em um ambiente com 

tantos RISCOS ?

10

Que tal consultar

esses

especialistas??

Pai Arnápio
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Evolução da Bolsa



Formação de Preço

COTAÇÃO INTERNA

13

Variáveis para  Formação de Preço

Milho - BM&F Farelo de Soja - CBOT

Cotação do Milho Futuro - R$/sc Cotação do Farelo de Soja Futuro - $/st

Prêmio no Porto (no dia da negociação) Prêmio no Porto (no dia da negociação)

Custos Portuários Custos Portuários

Custo com frete rodoviário Custo com frete rodoviário

Câmbio



Formação de Preço

14

Precificação (componentes)

CBOT

(+) Basis – R$/ton

(x) Fator de conversão de St para Mt = 1,102311

(x) Câmbio

(+) Fator Comercial/Logístico = R$ 90,00/ton (exemplo)

(/) Fator de encargos = 0,9 (de acordo com taxa de juros)

(=) Preço Final CIF:  R$/ton



Mercado Futuro

15

Comprar

Vender

$$$



Contratos de Farelo - Chicago
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Contratos de Milho – BM&F
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Padrão – Contratos de Bolsa
FARELO DE SOJA (SM)

• Tamanho do contrato: 100 toneladas curtas (cerca de 91 toneladas métricas)

• Tipo de entrega: Farelo de Soja com 48% de proteína, atendendo aos requisitos listados sob 

as Regras e Regulação da CBOT

• Cotação: Dólares por tonelada curta ($/st)

• Oscilação mínima (por tonelada): 0.10 $/st

• Símbolos dos meses de vencimento: Janeiro (F), Março (H), Maio (K), Julho (N), Agosto (Q), 

Setembro (U), Outubro (V) e Dezembro (Z)

• Horário de negociação: 8:30 às 13:15 (CT), de segunda a sexta-feira (CT).

• Hedgers:  produtores, cooperativas, cerealistas, indústrias processadoras de soja, 

suinocultores, avicultores, pecuaristas, importadores, exportadores, bem como fornecedores 

de insumos, máquinas e equipamentos.
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Padrão – Contratos de Bolsa
MILHO BM&F (CRD/ CCM)

• Tamanho do contrato: 450 sacas de 60 kg

• Tipo de entrega: milho em grão a granel, amarelo, de odor e aspectos normais, em bom 

estado de conservação, proveniente da última safra e de produção brasileira e com até 14% 

de umidade; máximo de 1% de impurezas na peneira de 3mm; máximo de 6% de grãos 

ardidos ou brotados e livres de grãos mofados;  máximo de 12% de grãos quebrados, 

partidos ou chochos.

Este contrato futuro não prevê a entrega física da mercadoria (commodity), apenas sua 

liquidação financeira em sua data de vencimento. 

A posição do investidor é automaticamente zerada no dia do vencimento: investidor que estiver 

comprado será vendido e vice-versa.

• Cotação: R$/ saca de 60 kg (para a região de Campinas - SP).

• Oscilação mínima: R$0,01 (um centavo de real) por saca de 60kg.

• Símbolos dos meses de vencimento: Janeiro (F), Março (H), Maio (K), Setembro (U) e 

Novembro (X).

• Horário de negociação: 9:00h às 15:30h e das 16:20h às 18:00h (after market).
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Padrão – Contratos de Bolsa
MILHO BM&F (CRD/ CCM)

• Hedgers:  produtores, cooperativas, cerealistas, indústrias processadoras de milho, 

suinocultores, avicultores, pecuaristas, importadores, exportadores, bem como fornecedores 

de insumos, máquinas e equipamentos.
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Meses – Bolsa 
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Códigos de Meses na Bolsa

Mês Código

Janeiro F

Fevereiro G

Março H

Abril J

Maio K

Junho M

Julho N

Agosto Q

Setembro U

Outubro V

Novembro X

Dezembro Z



Na Prática!

Vamos colocar 2 ordens no mercado?

1) Compra de 350 Mt de Farelo – Janeiro 2018 a mercado

Resposta: Comprar 3.85 lotes – SMF8 – a mercado

2) Compra de 980 sacas de Milho – Março 2018 a mercado

Resposta: Comprar 2.18 lotes – CCMH8 - a mercado
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Bolsa vs Mercado de Balcão (OTC)

BOLSA BALCÃO (OTC)

24

Comprar

Vender

BOL$A

Corretora

Corretora

Comprar

Vender

Risk Management

Risk Management



Bolsa vs Mercado de Balcão (OTC)

Principais diferenças 

BOLSA

• Margem Inicial
• Margem de ajuste diário
• Operações Padronizadas
• Via corretoras 
• Quem vende? Quem compra?

25

BALCÃO (OTC = Over 
the Counter)

• Não há margem inicial
• Limite de crédito
• Operações customizadas
• Acordo entre duas partes - direto
• Compra A/ Vende B

x

Corretora
Direto
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Hedge



Definição

• Instrumento que visa proteger o valor de um ativo 

contra possíveis variações de preço. 

27
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Manter Curto ou Longo / Fazer Nada

Opções de Bolsa
(calls / puts)

Opções OTC

Preço Fixo - Futuros

Risco = VAR

Somente protege contra os

mercados mais altos

Customizado

Pode ser estruturado a custo zero

Níveis de “Hedging”

Seguro

Risco limitado ao preço das opções
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Flexibilidade

• Muitas vezes, o mercado OTC

tem mais liquidez que opções de

bolsa.

• O hedge pode ser além da curva

de futuros.

Adaptabilidade

• Itens do contrato são customizáveis

- Volume

- Vencimentos/ Embarques

- Preços (ranges)

• Pode-se criar produtos e/ou variações que

atendam os requisitos e expectativas dos clientes.

Custo

• Pode ser estruturado a custo zero

• Custos mais baixos que opções de bolsa

Diversificação

• Oferece estratégias de hedge

diferentes das opções de

mercado.

Hedge OTC 



Na Prática!

1) Necessidade de depósito de Margem Inicial?

( ) Bolsa

( ) OTC (= balcão)

2) Flexibilidade de mecanismos de precificação?

( ) Bolsa

( ) OTC (= balcão)
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Na Prática!

3) Qual é o risco de não fazermos hedge 

(=proteção) em nossa compra de grãos?
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Princípios do Gerenciamento de Risco

Diversificação, Disciplina e Controle

32



Diversificação

33

Diversificação Disciplina Controle

Preço e 

Mercado

Tempo e 

Abordagem
Produtos e 

Soluções



Construindo uma Estratégia de Hedge

34

A estratégia de hedge deve incluir diferentes componentes e os

clientes devem ter posições diversificadas.

Diversificação Disciplina Controle

Produtos

Estruturados

Cargill

XX%

Opções

Vanilla

XX%

Componentes

de 

Precificação

(Futuros + 

Basis) 

XX%

Flat Price/ On 

Call

XX%

Estratégia

de Hedge



Disciplina

35

Fortaleça e defenda
suas margens.

Tenha uma
insatisfação

saudável com a 
sua posição.

Mantenha a 
disciplina em

seus objetivos.

Disciplina

Não esperar pelo

último centavo

Não se apaixone

pela sua posição

Diversificação Disciplina Controle

Não deixe todos os

ovos na mesma

cesta



Controle

36

Correct Sizing

Stress Testing

Constant Monitoring
Controles

Dimensionamento
correto

das posições

Monitorar, 
Reportar e 
Comunicar

Stress Teste e 
Planejamento

de Cenário

Suporte na
tomada de 

decisão

Diversificação Disciplina Controle



Na Prática! 

• O que é DDC?

• Cite 2 princípios de gerenciamento de risco:

37
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Futuros e Swaps 



Terminologia

39

Long Short

Bearish Bullish

Bid (compra) Ask / Offer (venda)



Futuros

• Um contrato padronizado para comprar/vender um 

produto numa data no futuro.

• Comercializado na bolsa.

• O depósito da margem é necessário.

• Diariamente o requisito da margem é calculado.

• O risco de crédito da outra parte é limitado.

40



Swaps

41

• Uma obrigação OTC de trocar dinheiro baseada nas variações do valor 

de uma commodity.

• Como um contrato de futuros, um swap permite que uma parte 

estabeleça um preço fixo.

• O resultado final é trocado pelas partes.
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30.00 R$/sc

Comprador Paga

Vendedor paga

Jan Feb          March      April May June July Aug Sept…..

Uma indústria tem um swap de Milho com a Cargill @ 30.00 R$/sc.

Swap - Exemplo



Na Prática!

• Se eu quiser comprar 950 sacos de milho – preço 

fixo, no mercado futuro, em Janeiro 2018, o que 

devo fazer?

- Citar 2 possibilidades
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Opções 



“Se você desconhece o que

vai ocorrer, mas esta ciente

das probabilidades, isso é

risco. Se você desconhece

até as probabilidades, isso

é incerteza.”

By Frank Knight, 1921
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Opção

• Opção: o “direito” de comprar ou vender algo a um 

valor pré-estabelecido, numa data pré-estabelecida. 
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DIREITO
ALGO 

(x)

$

$

Tempo 



Definições

• Underlying: o Algo – o contrato ou mercadoria que pode ser comprado ou vendido com a

opção. Neste caso, normalmente refere-se a um contrato de futuros.

• Strike Price: valor pré-estabelecido o qual o comprador da opção pode comprar ou vender

o “underlying”.

• Expiração: a data pré-estabelecida define até quando o comprador pode comprar ou

vender o “underlying”.
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Opção de Compra 
(Call)

• Opção: o direito de comprar algo a um valor pré-

estabelecido, numa data pré-estabelecida. 
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DIREITO
Comprar ALGO 

(x)

$

$

Tempo 



49
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Opção de compra (Call)



Opção de Venda 
(Put)

• Opção: o direito de vender algo a um valor pré-

estabelecido, numa data pré-estabelecida. 
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DIREITO
Vender ALGO 

(x)

$

$

Tempo 
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Compra e Venda 
de Opções

52

Tem o direito, mas não a obrigação, de comprar/vender o 

“underlying” por um valor pré-estabelecido (strike), numa ou 

ate uma data pré-estabelecida (a expiração).

Tem a obrigação de vender o “underlying”

ao strike, caso que seja executada.
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Prêmio das 

Opções 



Principais 
Fatores

O valor recebido por vender (ou valor pago por 

comprar) uma opção.

55

Principais fatores que influenciam o prêmio

Tempo Valor tempo

Mercado Probabilidade  (no Dinheiro ou fora)

Volatilidade Oscilação/ Nível de incerteza



Volatilidade

Uma medida da flutuação do underlying (= algo) 

durante um especifico período do tempo.

56



Na prática!

• Quem tem o direito de exercer a opção? E a 

obrigação?

• Quais são os principais fatores que influenciam o 

prêmio de uma opção?
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Práticos...



Situação 1

59

Na minha opinião, o mercado 

de Farelo de Soja tem tendência 

de ALTA nos próximos meses.

Com isso, eu vou....
? ?

•Possibilidades:



Situação 2
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Na minha opinião, o mercado 

de Milho tem tendência de 

QUEDA nos próximos meses.

Com isso, eu vou....
? ?

•Possibilidades:



Situação 3

61

Quero comprar um seguro da 

alta do mercado de farelo de 

soja. Por isso, vou solicitar uma 

cotação e talvez coloque uma 

ordem...

? ?

•Solicitar a cotação:

•Ordem:



Dúvidas???
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CRM



O essencial dos 

nossos negócios

são as soluções

customizadas

Por mais de 20 anos

nos dedicamos a criar

soluções para ajudar

nossos clientes a 

mitigarem os riscos

dos preços.

Perspectiva

global, 

presença local 

Servimos a clientes

em 60 países e 

temos 16 escritórios

internacionais por

todo o globo. 

70+ 
Acesso a mais

de 40 Empresas

Cargill
Número de mercados

de commodities, 

energia e câmbio

exterior onde

oferecemos soluções

de gerenciamento de 

riscos

Colaboramos com 

várias empresas Cargill 

para apresentar

soluções incorporadas

aos nossos clientes.
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Hedge com a Cargill Risk Management

Nossas equipes dedicadas servem a clientes dos setores de investimentos, metais, energia e agricultura.



Cobertura Global

65

Cargill Risk Management opera em mais de 60 países

Minneapolis, EUA*

Chicago, EUA Nova York, EUA

Houston, EUA

Cidade do México, 

Mexico

Miami, EUA

Sao Paulo, 

Brasil

Buenos Aires, 

ArgentinaEscritórios da CRM

*Matriz da CRM

Joanesburgo, 

África do Sul

Nantes, França

Geneva, 

Suíça

Salzgitter, 

Alemanha

Weybridge, RU

Sydney, 

Australia

Tóquio, Japão

Cingapura



Câmbio

• 24 moedas

• As estrututas de 

commodities podem ser

convertidas para refletir

preços globais a nível

local.

Embalagens, 

Resinas

e Invólucros

• Etileno

• Polietileno

• Polipropileno

• Propileno

Contra CMAI, CDI & PCW

Laticínios e Gado

• Carnes - Brasil

• Manteiga

• California Classe 4a, 4b

• Queijo

• Gado de corte

• Leitão

• Boi gordo

• Leite Classe I, II, III e IV

• Leite em pó desnatado

Produtos

Agrícolas

• Softs - Brasil

• Cacau

• Café

• Algodão

• Açúcar- NY

• Açucar - London

• Açúcar – Mundial

• Suco de Laranja

Proteínas

alimentares e óleos

• Óleo de canola

• Canola

• Farelo de soja - China

• Óleo de palma CIF 

Rotterdam

• Óleo de palma MDEX

• Óleo de semente de 

palma

• Semente de girassol -

África do Sul

• Farelo de soja

• Óleo de soja

• Óleo de girassol

Cereais

• Grãos - Australia

• Grãos - Brasil

• Grãos - China

• Grãos - França

• Sorgo

• Grãos - África do Sul

• Grãos - EUA
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Metais

Básicos

• Alumínio

• Liga de alumínio

• Cobre

• Chumbo

• Metais menores

• NASAAC

• Níquel

• Metais preciosos

• Prata

• Estanho

• Zinco

Energia

• Petróleo bruto

• Diesel

• Eletricidade

• Álcool

• Fórmula européia de 

gasolina

• Óleo combustível

• Sobretaxa de 

combustível/EIA

• Gasolina

• Óleo para aquecimento

• Combustivel de aviação

• Gás natural

• Propano

Options School - Introdução 
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Bolsas que operamos

• NYMEX (New York Mercantile Exchange)

• CBOT (Chicago Board of Trade)

• CME (Chicago Mercantile Exchange)

• LME (London Mercantile Exchange)

• KCBT (Kansas City Board of Trade)

• LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)

• MATIF (Marché A Terme d’Instruments Financiers –Paris) 

• NYBOT (New York Board of Trade)

• MDEX (Malaysia Derivatives Exchange)

• MGE (Minneapolis Grain Exchange)

• SAFEX (South African Futures Exchange) 

• WCE (Winnipeg Commodity Exchange)

• BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros)



Linhas de Produto

68

CARGILL RISK MANAGEMENT

Investor 

Based 

Products

• Fundos de 

Pensão

• Doações

• Fundos Mútuos

• Índices

Personalizados

• Ativos

Agriculture

• Indústria

• Corporativo

• Produtores

• Produtos

Customizados

• 60 países

• Plataforma 

Eletrônica

Energy

• Indústria

• Corporativo

• Produtores

• Finanças

• Produtos

Customizados

• América do 

Norte & EMEA

Metals

• Indústria

• Corporativo

• Produtores

• Produtos

Customizados

• LME Category

2 membership 

(pending)



CONFIDENTIAL. This document contains trade secret information. Disclosure, use or reproduction outside Cargill or inside 

Cargill, to or by those employees who do not have a need to know is prohibited except as authorized by Cargill in writing.

Benefícios



Ouvimos nossos clientes, procuramos entender seus objetivos

de negócios, necessidades de precificação e visões de 

mercado, e assim, personalizamos as soluções que permitem

mitigar as incertezas.

70

Mitigue as 

variações de 

preços e a 

volatilidade

através de um 

melhor

planejamento

Minimize a 

volatilidade

Atinja suas

metas de 

precificação

através de 

uma

abordagem

mais

previsível e 

rentável

Garanta os

orçamentos

Proteja suas

margens de 

lucros contra os

movimentos

adversos de 

mercado

Proteja as 

margens

Estabeleça
seus preços
próximos ou
em torno das 

médias de 
mercado para

se manter
competitivo

Mantenha-se 

competitivo



ESTRATÉGIA 

EFICAZ DE 

HEDGE
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Nós criamos soluções customizadas que auxiliam a mitigar os riscos do seu

negócio.

Diversifique seu portfolio

Cargill

Componentes

de Precificação

(Futuros + 

Basis) 

XX%

Cargill Risk 

Management 

Soluções

Customizadas

XX%
Cargill Risk 

Management

Opções

Vanilla

XX%
Cargill 

Flat Price

XX%
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Diversificação

Disciplina

Controle

Os controles importam
Ao estabelecer uma parceria conosco, nós lhe ajudamos a ter

controles mais eficazes

Filosofia de 

Gerenciamento de 

Riscos 

• Tenha uma visão transparente da sua posição
“Marcação a Mercado” e da sua exposição

• Nós lhe enviamos um relatório diário de posição

Relatórios
claros

• Saiba qual é o seu pior cenário

• Nós podemos enviar um Stress Test diariamenteStress Test

• Seja capaz de medir os resultados em
comparação com suas metas e objetivos

• Discutimos sua posição com você para garantir
que suas metas e objetivos sejam alcançados

Medição de 
resultados



Ganhe vantagem competitiva
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Cargill Risk 
Management

Empresas
Cargill

Você precifica ou re-precifica o produto básico comprado ou vendido pela

Cargill. 

Uma abordagem alternativa é estabelecer uma parceria conosco

de base financeira direta

Você

Cargill Risk 
Management

Você



Benefícios de trabalhar com a 

Cargill

Na Cadeia de Fornecimento
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Cargill como seu fornecedor físico ou

comprador

• Solução de precificação incorporada

• Benefício financeiro incluído na fatura

da Cargill

• Facilidade de gestão do fluxo de caixa

• Ofertas do programa de 

gerenciamento de riscos

• Todas as compras num só lugar

• Melhor prestação de serviço da 

categoria

Benefícios de trabalhar com a 

Cargill

Risk Management

Cargill como seu fornecedor de soluções

de hedge:

• Soluções diferenciadas: vanilla 

(opções de bolsa) e customizadas de 

acordo com a estratégia do cliente.

• Limite de crédito para operações: sem

necessidade de margem incial.

• As chamadas de margem só

acontecem após a utilização do limite

de crédito/ não há juros por utilização

do limite.

• Não há cobrança por liquidação.

• Relatórios diários da posição

(controle)
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Seu contato na Cargill

Risk Management 

Vanessa Gomes

E-mail: vanessa_gomes@cargill.com

Telefone: (11) 5099-2018

Celular: (11) 95349-3177

Nós ouvimos e 

colaboramos.
98% de nossos clientes nos

recomendariam como serviço de 

gerenciamento de riscos e nós nos

esforçamos para ser a preferência.

mailto:vanessa_gomes@cargill.com



