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CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTA PARA APREÇAMENTO DE CONTRATOS 

FUTUROS DE BOI GORDO COM UTILIZAÇÃO DA TEORIA DE ARBITRAGEM 

 

 

1. RESUMO 

 

Utilizando teorias e estudos de gestão de custos e de arbitragem de preços 

de ativos que serão utilizados para precificar a arroba do boi, a pesquisa busca 

modelar um produto de investimento financeiro a fim de auxiliar estocadores e novos 

investidores em gado bovino de corte, para que consigam por um determinado 

período de tempo fazer um financiamento da sua atividade, pagando todos os custos 

de manutenção e transporte dos animais a taxas de juros compatíveis com o risco 

operacional. O produto a ser desenvolvido estará atrelado a estratégias que 

mitiguem o risco inerente às flutuações do preço de mercado da arroba do boi. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil detém o maior rebanho bovino do mundo, cerca de 209 milhões de 

bovinos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apresenta 

índice de desenvolvimento agrícola superior à média mundial com domínio de 

tecnologias sofisticadas, segundo o estudo da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Contudo, para viabilizar investimentos, é necessário um estudo voltado para os 

custos e logística envolvidos em cada região produtora e consumidora, a fim de 

minimizar as distorções de preços e realizar investimentos mais rentáveis com riscos 

minimizados e transformar dois produtos com volatilidade natural dos ativos em um 

produto sem exposição á oscilações. 
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3. OBJETIVOS 

 

Construir uma ferramenta eficiente de precificação de contratos futuros de boi 

gordo e disponibilizar para o mercado uma alternativa de investimento de curto 

prazo, lastreada no animal durante o período dado entre a engorda e o abate, com 

eficiência na relação risco e retorno, transformando um ativo com característica de 

renda variável (dadas as flutuações de preço da arroba do mercado) num ativo de 

renda fixa. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia da condução dos estudos relacionados a este Trabalho de 

Graduação terá por base o estudo de caso, que segundo Cauchick (2010), é um dos 

métodos que busca analisar um dado fenômeno ou comportamento a fim de 

possibilitar um estudo detalhado e até uma teoria. As fazendas Barra do Santa 

Helena (Avaré, São Paulo) e Cambará (Barra do Garças, Mato Grosso) foram base 

para o estudo. Os métodos de investigação que serão utilizados são: Construção de 

Teoria e Teste de Teoria. Esses métodos permitem identificar e testar as variáveis-

chave impactantes nos custos da arroba bovina e suas relações. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para acompanhar o desempenho do sistema, 45 animais em cada fazenda, 

foram pesados mensalmente, esses animais representaram 10% da totalidade de 

animais no regime de engorda. 

Simultaneamente foi realizado o acompanhamento diário de variáveis 

relacionadas ao ativo principal em estudo (a arroba do boi gordo), ativos esses como 

o preço do contrato da arroba futura na BM&F Bovespa, indicador do preço médio 

da arroba do boi diária a vista, preço a vista dos insumos utilizados na alimentação 

entre outros. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

No cenário atual desconsidera-se os custos referentes  à infraestrutura dado 

que esses custos já foram pro rateados em confinamentos anteriores. 

Em ambas as fazendas a prática de confinamento já é realizada há 8 anos e a 

infraestrutura não é só utilizadas para engorda de bois, sendo também utilizada para 

manutenção de animais debilitados, preparação de animais para leilões, desmame 

de animais, entre outros. 

Como resultado do modelo de precificação, para alcançar o Break Even Point 

do investimento à arroba deveria ter sido vendida na BM&F para o confinamento em 

Mato Grosso por R$ 97.38 e em São Paulo R$ 102.52, porém a arroba futura nesse 

dia foi negociada a R$ 97.92, ou seja, o Hedge do confinamento em Mato Grosso 

garantiu um investimento com rentabilidade de 131% do CDI, já em São Paulo, a 

rentabilidade do confinamento com Hedge continua abaixo do CDI, não justificando 

a venda do contrato futuro de boi gordo. 
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