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1. RESUMO 

Estudos anteriores revelam que o mercado futuro de commodities pode ser 

utilizado como modelo preventivo para o comportamento das ações no 

mercado à vista. Porém, este tipo de estudo foi apenas utilizado com dados 

macroeconômicos. Ainda não é possível constatar se estes modelos 

preventivos se aplicam a setores individuais da economia. 

A Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA, através dos contratos 

futuros com derivativos, possibilita o gerenciamento de perdas financeiras 

decorrentes das oscilações dos preços das commodities agrícolas. Assim, 

entender o relacionamento existente entre os preços à vista e preços futuros, 

torna-se imperativo para a realização de operações de hedge eficientes no 

propósito de eliminação ou minimização das perdas financeiras (DEL CORSO 

et al., 2014). 

O presente trabalho busca verificar se há relação entre a variação de 

commodities agrícolas e a variação dos preços das ações de empresas 

brasileiras de maneira geral e individualmente por empresas produtoras e 

processadoras de alimentos. 

2. INTRODUÇÃO 

O setor de alimentos e bebidas no Brasil é considerado um dos maiores do 

mundo, visto que seu território é favorável à agropecuária. Além disso, o país é 

o segundo maior exportador agrícola mundial e está entre os 5 maiores 

produtores de commodities agrícolas (OCDE-FAO, 2015). 

O Brasil também se destaca por estar à frente na larga escala de produção 

agrícola, uma vez que a demanda por commodities tende a aumentar com o 

passar dos anos, seja pelo crescimento populacional, a migração do campo 

para os centros urbanos ou o aumento do poder aquisitivo, o que acarreta um 

maior consumo por proteínas animais e o milho e a soja pelas cadeias 

pecuárias. 

Segundo a ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), em 

2014 as empresas do setor de alimentos e bebidas foram responsáveis pela 

exportação de 18,3% das exportações do país, o equivalente a R$ 96,9 



bilhões. É possível constatar a importância do setor para a geração do saldo 

comercial positivo, que, em 2015, atingiu US$ 83,4 bilhões, resultado este 

consideravelmente superior ao saldo comercial da economia brasileira. 

Dentre as indústrias de primeiro processamento alimentos estão aquelas 

associadas ao beneficiamento de commodities e biomassa. Dentre as 

empresas de segundo processamento estão aquelas associadas à produção 

de alimentos a partir de insumos que já sofreram um primeiro processamento 

ou não (FGV/CEI, 2016).  

O trabalho apresentado a seguir procura contribuir para a literatura sobre 

preço-retorno de ações no setor de processamento de alimentos 

reconhecendo-se em um modelo preditivo que o mercado das empresas do 

setor é composto por produtores e consumidores de alimentos. 

3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Examinar a possibilidade e natureza das relações entre mercado futuro 

de commodities agrícolas e retorno sobre ações do setor de alimentos. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Investigar se há relações significativas em empresas específicas. 

4. METODOLOGIA 

Foram coletadas 4 (quatro) empresas do setor de alimentos, escolhidas 

através do site Fundamentus, avaliadas do maior ao menor patrimônio líquido. 

Imagem 1 – Lista de empresas do setor de alimentos 

 

 

 

 

 

 



Fonte: Site Fundamentus adaptado pela autora. 

Porém, das 4 (quatro) empresas escolhidas, foi necessário retirar a 

empresa Cosan (listada nas ações CSAN3 e CZLT33), pois a mesma trabalha 

com a produção de açúcar e álcool, porém não de forma direta, apenas com 

energia e logística. A Cosan foi, portanto, substituída pela empresa São 

Martinho. 

Além das empresas pesquisadas, também foi necessário a coleta de 

commodities agrícolas, utilizando o site Investing.com. 

Imagem 2 – Lista das commodities agrícolas 

Fonte: Site Investing adaptado pela autora. 



Das commodities pesquisadas, foram utilizadas apenas as que possuem 

relação com as empresas alimentícias pesquisadas anteriormente. Após a 

coleta das empresas e das commodities, o próximo passo foi a coleta das 

variações semanais de ambos num período de 2 (dois) anos (2016 a 2018). 

Utilizando o Excel (Microsoft), foi possível verificar a relação das variações das 

commodities agrícolas com a variação das ações do setor de alimentos através 

de regressões múltiplas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para dar início aos cálculos, é preciso entender como são encontrados 

retorno esperado e risco, itens que servirão como base para calcular as 

regressões múltiplas. Retorno esperado, dentre algumas formas de calcular, 

Varga (2001) pressupõe que “uma estimativa muito comum para o retorno 

esperado vem da avaliação da média do seu retorno histórico, de modo que, 

implicitamente, é suposto que o passado vai-se repetir de alguma forma”. Já o 

risco pode ser estimado pelo desvio-padrão da taxa de retorno, igualmente 

conhecido como volatilidade, utilizando-se novamente a série histórica dos 

retornos para se gerar uma estimativa para a volatilidade esperada (VARGA, 

2001). 

Utilizando a análise de dados do Excel, foi possível determinar se existe ou 

não relações entre as variações das commodities agrícolas e as variações das 

ações das empresas do setor de alimentos através de regressão múltipla. 

Conforme Ilha e Da Rosa (2012, p. 4), regressão múltipla “busca descrever e 

determinar uma função matemática sobre o comportamento de determinada 

variável chamada de dependente, tendo como base os valores de uma ou mais 

variáveis independentes”. Onde: 

 y: variável dependente, ou seja, a variável que precisa de explicação, 

neste caso consideraremos y sendo as variações das ações das 

empresas do setor de alimentos; 

 a: intercepto (ou intercept em inglês) está relacionado ao desempenho 

no período da amostra; 

 b: coeficiente angular; 



 x: variáveis independentes, ou seja, as variáveis explicativas que 

correspondem às variações das commodities agrícolas. 

Conforme descrito anteriormente, para utilizar a regressão múltipla, foi 

necessário a coleta das variações semanais das ações das empresas 

juntamente com a variação das commodities no período de 21/08/2016 a 

12/08/2018, o equivalente a 104 variações de ações e commodities. 

Inicialmente foram feitos cálculos de retorno esperado, ou seja, o equivalente à 

média das 104 variações e o risco, utilizando como parâmetro o desvio padrão 

desses dados. 

Após os cálculos do retorno esperado e risco, foi utilizado a ferramenta do 

Excel Análise de Dados, em que é possível indicar dos dados, quem é a 

variável y (que necessita de explicação), neste caso as variações das ações e 

a variável x (que não necessita de explicação e irá explicar a variável x), neste 

caso as variações das commodities. Com a identificação desses dois campos, 

ao indicar para o Excel a regressão múltipla, no caso de mais de uma variável 

x, ele retorna um relatório Anova, em que indica o R-Quadrado, que representa 

a proporção da performance explicada pela variável x.  

6. RESULTADOS 

Em aplicação da metodologia descrita acima, foi possível obter os seguintes 

resultados: 

Quadro 01 - Estatística Descritiva – quadro com médias e desvio padrão 

Nome Tipo Média Desvio Padrão 

BRF Ação -0,7936% 5,7840% 

JBS Ação -0,0713% 5,6190% 

M. Dias Branco Ação 0,0852% 4,1960% 

São Martinho Ação 0,1625% 3,2101% 

Açúcar Commodity -0,5679% 3,5717% 

Boi Gordo Commodity 0,0286% 3,5807% 



Coeficientes Stat t valor-P

Interseção -0,001471998 -0,469106452 0,639994701

Média x 0,245756589 1,461791931 0,146872324

R-Quadrado 0,020519499

Farelo de soja Commodity 0,0365% 2,7579% 

Milho Commodity 0,1068% 2,5222% 

Porco Magro Commodity 0,0632% 6,6506% 

Soja Commodity -0,1412% 2,4471% 

Trigo Commodity 0,2723% 3,6280% 

Fonte: A autora. 

O quadro acima apresenta o retorno esperado e o risco de todos os dados 

utilizados na pesquisa, ações e commodities. Dos resultados identificados, é 

possível verificar que a commodity Trigo é a que possui um maior Retorno 

Esperado, enquanto que o menor Risco apresentado se dá pela commodity 

Soja. 

Para os cálculos de regressão múltipla foram levados em consideração os 

resultados estatísticos Stat t e valor- P, o primeiro diz respeito ao teste student, 

de acordo com Silva (2014, p. 3), o teste student “é um teste de hipótese que 

usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a 

estatística de teste (t) segue uma distribuição t-Student. Já o valor- P é definido 

como a probabilidade de se observar um valor da estatística de teste maior ou 

igual ao encontrado (FERREIRA; PATINO, 2015, p. 485). 

Tabela 01 – Relatório de regressão Anova – média das empresas x 

commodities 

 

 

 

Fonte: A autora. 

A tabela acima indica a primeira regressão realizada, utilizando a média das 

variações das ações das empresas selecionadas para análise e a média das 

variações das commodities também listadas anteriormente, a primeira sendo 

representada por y e a segunda por x. Os resultados indicam que, pelo Stat t 



estar abaixo de 1,96 e o valor-P estar acima de 0,05 os coeficientes não 

apresentam significância estatística. 

Tabela 02 – Relatório de regressão Anova - empresa JBS 

 JBS Coeficientes Stat t valor-P 

Interseção 0,000344081 0,059836572 0,952408904 

Boi Gordo -0,010025704 -0,059613928 0,952585772 

Porco Magro 0,043786683 0,503699353 0,615614709 

Milho -0,066167515 -0,201398403 0,8408088 

Soja 0,425916203 0,966287485 0,336303364 
Farelo de 
soja -0,262984744 -0,757999328 0,450289045 

Trigo -0,115092766 -0,565530187 0,573019031 

    R-Quadrado 0,015738523 
  Fonte: A autora. 

Já na tabela acima, a primeira indicando os cálculos de regressão 

individuais por empresas, o y foi representado pelas variações da ação JBS, 

enquanto que os x foram representados pelas variações das commodities Boi 

Gordo, Porco Magro, Milho, Soja, Farelo de soja e Trigo. Semelhante a 

primeira regressão geral, esta também não possui significância estatística. 

Tabela 03 – Relatório de regressão Anova - empresa BRF 

BRF  Coeficientes Stat t valor-P 

Interseção -0,006568919 -1,133229239 0,259854931 

Porco magro -0,016353652 -0,18899002 0,850487539 

Milho -0,195667011 -0,66506433 0,507555721 

Soja 0,72933524 1,65195102 0,101712965 

Farelo de soja -0,32244768 -0,920549524 0,359523387 

    R-Quadrado 0,029604246 
  Fonte: A autora. 

Na tabela seguinte, o y foi representado pela empresa BRF, enquanto que 

o x foi representado pelas commodities Milho, Porco Magro, Farelo de Soja e 

Óleo de Soja. Através do resultado acima, é possível constatar que, tanto o 

Stat t quanto o valor-P também não apresentam resultados que indiquem 

relação. 

Tabela 04 – Relatório de regressão Anova – empresa M. Dias Branco 



M. Dias Branco Coeficientes Stat t valor-P 

Interseção 0,00089092 0,213854543 0,831087395 

Trigo -0,014321071 -0,125067183 0,900716526 

    
  R-Quadrado 0,000153327 

  Fonte: A autora. 

A tabela 04 foi utilizada o y como representação da empresa M. Dias 

Branco, enquanto que o x foi representado apenas pela commodity Trigo. O 

que também não indicou relação de acordo com o Stat t e valor-P 

apresentados. 

Tabela 05 – Relatório de regressão Anova – empresa São Martinho 

São Martinho Coeficientes Stat t valor-P 

Interseção 0,00293129 0,942173401 0,34833004 

Açúcar 0,230027338 2,673950254 0,008731511 

    
  R-Quadrado 0,065506269 

  Fonte: A autora. 

Por fim, a última empresa analisada, São Martinho, tendo sua ação 

representada pelo y em contraparte da commodity Açúcar representada pelo x, 

semelhante ao quadro anterior. Porém, esta última revelou resultados de Stat t 

e valor-P significativos, indicando relevância estatística dos coeficientes, o que 

pode servir como modelo preditivo para usuários internos e externos à empresa 

que tenham interesse em sua performance. Sendo esta relação podendo ser 

representada pela equação: Y = 0,00293 + 0,23x. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados, como cumprimento dos objetivos 

apresentados neste trabalho, foi possível identificar que, de maneira geral, as 

commodities relacionadas às empresas selecionadas não apresentam 

significância estatística em relação as mesmas. Porém, individualmente, das 4 

(quatro) empresas analisadas, apenas a São Martinho apresentou relação da 

variação de suas ações com a variação da commodity açúcar, apresentando 

um Stat t de 2,67 acima do esperado de 1,96 e um valor-P de 0,008 abaixo do 

esperado, além do R-Quadrado ter se mostrado muito acima do apresentado 

nas outras empresas. Enquanto que as outras 3 (JBS, BRF e M. Dias Branco) 



revelaram resultados sem qualquer relação com as commodities utilizadas em 

suas produções/processamentos. 

Após a realização da pesquisa, é possível concluir que as empresas 

brasileiras do setor de alimentos ainda não podem prever o desempenho de 

suas ações baseadas no desempenho das commodities utilizadas em suas 

produções/consumo e que estudos mais profundos devem ser realizados para 

concluir se, de fato, não há relações consideráveis entre as variações de ações 

de empresas do setor de alimentos e variações de commodities agrícolas. 

Estudos posteriores podem tentar provar inclusive se existe a possibilidade de 

relações estatísticas entre outros tipos de commodities. 
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