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Após vivenciar um momento de recuperação dos preços

INTRODUÇÃO

recebidos pelo quilo do suíno comercializado em 2020, o
suinocultor vivencia em 2021 constantes reajustes na receita
em alguns modelos de produção e regiões do país.

A retração na receita aliada à demasiada alta dos preços
do milho está comprometendo as margens dos produtores.

Dados do Projeto Campo Futuro (CNA/Senar) indicam que o
milho é o principal componente da ração dos animais,
podendo representar até 60,5% considerando todas as fases
de criação dentro de um modelo de produção de Ciclo
Completo (CC). Ainda, o cereal representa 67% do custo
operacional efetivo da atividade.

A seguir será apresentada uma análise de cenários de
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custos com milho e da margem para os próximos meses.

COMPORTAMENTO
DOS PREÇOS DO
SUÍNO VIVO E DE
MILHO
O valor pago pelo cereal acumula
alta de 40,9% de janeiro a maio
de 2021 e de 119% em relação à
janeiro de 2020.

*Referência na produção independente na
região da Zona da Mata de Minas Gerais.
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Fonte: Projeto Campo Futuro CNA/Senar.

O resultado de teste estatístico específico*

INFLUÊNCIA DO
PREÇO DO MILHO
SOBRE O PREÇO DO
SUÍNO VIVO

revela que apenas 4,7% do aumento do
preço do milho é transmitido para o preço do
suíno recebido pelo produtor. Ou seja, se o
preço do milho aumenta 1%, o preço do suíno
aumenta apenas 0,047%.

(AO PRODUTOR)

Tal informação reforça que o preço pago pela
saca de milho interfere bem mais nos custos
da suinocultura do que na receita obtida com
a venda do animal, já que o produtor não
consegue repassar o aumento de custos à
indústria ou ao consumidor.
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*modelo log-linear gerado pelo software Stata

Cenário futuro
A partir de estimativas para os
preços pagos pelo milho e para
preços para o quilo do suíno
comercializado, foi calculado o
impacto nos custos da
suinocultura independente e na
margem da atividade.

*Para os preços de milho foram consideradas as cotações dos contratos futuros da B3
(01/07/2021) para julho, setembro e novembro.

Impacto dos preços
futuros de milho nos
custos
Nota-se que os possíveis
cenários de impacto do custo

Impacto dos custos
com milho na
margem
Comparando a realidade
pesquisada em setembro de

com aquisição de milho por

2020 com o cenário simulado

parte dos suinocultores

para julho de 2021, a redução

podem comprimir
significativamente as margens

da margem é expressiva,
podendo atingir 42,5%.

da atividade.
O aumento do custo com a
compra de milho para
produção de um quilo de suíno
vivo pode chegar a 21,6% em
setembro. Em novembro essa

Para essa estimativa foi
considerada apenas as
despesas com aquisição de
milho para alimentação
animal.

alta pode atingir 22,1%.
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Fonte: Projeto Campo Futuro – CNA/Senar/UFV; B3..

DIANTE DISSO, QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS
ESTRATÉGIAS PARA O PRODUTOR RURAL SE
PROTEGER DA ALTA DO MILHO?
HEDGE POR MEIO DE CONTRATOS DE
OPÇÃO DE COMPRA
Um produtor independente de suínos tem no milho o principal insumo para alimentação
animal. Nesse caso, é interessante se proteger contra a alta dos preços do milho.

Comprando uma opção de compra de milho da B3 o produtor pagará um prêmio para
ter o direito de "adquirir" milho em data futura.

Com base em seu sistema produtivo, o produtor escolhe o preço que quer pagar pelo
milho em uma data futura, de forma que seja favorável para a manutenção das
margens positivas.

Vantagens dos
contratos de opção
PROTEÇÃO
CONTRA
ALTA DE
PREÇOS DO
MILHO
Assim como no seguro,
paga-se um prêmio para
a proteção. Caso os
preços subam, comprará
o milho ao preço
escolhido previamente

NÃO
PRECISA DE
FLUXO DE
CAIXA

NÃO
PRECISA
DEPOSITAR
GARANTIA

PAGAMENTO
DO PRÊMIO
NO INÍCIO DA
OPERAÇÃO

Mesmo se os preços
As opções não exigem
pagamento de ajustes

subirem muito, não
precisará depositar

diários decorrentes da
oscilação dos preços.

margem de garantia
como exigido no mercado
futuro

Sabe-se previamente
quanto vai custar a
proteção, sem surpresas
posteriormente

SIMULAÇÕES COM
USO DE OPÇÕES DE
COMPRA DE MILHO

Serão apresentadas a seguir duas estratégias
possíveis de serem utilizadas por esses
produtores:
1- Compra de uma OPÇÃO DE COMPRA
2- Compra de CALL SPREAD

Para cada uma delas, serão apresentadas
simulações em caso do preço do milho subir ou
cair.

Observação: opções de compra são conhecidas
como CALL.
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Referência: contrato milho com vencimento setembro/21 (01/jul) – R$ 94,79

1. Compra uma OPÇÃO DE COMPRA
O produtor compra uma opção de compra de milho para data futura, a um determinado preço. Quanto menor o preço que
estiver disposto a pagar, maior será o prêmio cobrado, e vice-versa.
EXEMPLO
Comprando uma Opção de Compra (CALL) de R$ 95/saca (protege qualquer alta acima desse valor), pagaria o prêmio de R$
5,00/saca.

Cenários

preço do milho
em setembro/21

ganho ou perda

na prática

Queda

R$ 80/saca

-R$ 5,00
(prêmio)

Vai ao mercado físico e paga R$80 +
R$5,00 de prêmio = paga R$ 85.

Queda

R$ 90/saca

-R$ 5,00
(prêmio)

Vai ao mercado físico e paga R$ 90 +
R$ 5,00 de prêmio = paga R$ 95.

Alta

R$ 110/saca

110-95-5,00
= R$10,00

Vai ao mercado físico e paga R$110,
mas como recebeu R$10, paga R$100.

Alta

R$ 120/saca

120-95-5,00
=R$20,00

Vai ao mercado físico e paga R$120,
mas como recebeu R$20, paga R$100.

2. Compra de CALL SPREAD
O produtor realiza duas operações simultâneas: (1) compra uma opção de compra de milho (CALL) com determinado preço e
(2) venda de outra CALL de milho com preço superior. Essa operação permite obter ganhos caso o preço do milho suba e têm
prejuízos e lucros limitados, por isso o prêmio é mais barato do que a compra de CALL (apresentada anteriormente).
EXEMPLO
Comprando uma Opção de Compra (CALL) a R$95,00 (protege contra alta a partir desse valor) e vendendo uma Opção de
Compra (CALL) a 110,00 (protege contra alta até esse valor), pagaria um prêmio de R$ 4,00/saca e participaria da alta entre
R$95 e R$110.
Cenários

preço do milho
em setembro/21

ganho ou perda

R$ 80/saca

-R$ 4,00
(prêmio)

Vai ao mercado físico e paga R$80 +
R$4,00 do prêmio = paga R$84

R$ 90/saca

-R$ 4,00
(prêmio)

Vai ao mercado físico e paga R$90 +
R$4,00 do prêmio= paga R$94

Queda, abaixo de R$95

na prática

Vai ao mercado físico e paga R$100 + R$4,00 do
prêmio, desconta R$1 recebido da bolsa
= paga R$103.
Vai ao mercado físico e paga R$105 + R$4,00 do
prêmio, desconta R$6 recebido da bolsa
= paga R$103.

R$ 100/saca

100-95-4,00 =
+R$1,00

R$ 105/saca

105-95-4,00=
+R$6,00

R$ 120/saca

110-95-4,00 =
+R$11,00

Vai ao mercado físico e paga R$120, desconta
R$11 recebido da bolsa = paga R$109.

R$ 130/saca

110-95-4,00 =
+ R$11,00

Vai ao mercado físico e paga R$130, desconta
R$11 recebido da bolsa = paga R$119.

Entre R$95 e R$110

Alta, acima de R$110

Conclusão
Diante do cenário atual de preços de milho, o aumento do
custo com a compra do cereal para produção de um quilo de
suíno vivo pode atingir cerca de 20% nos meses de setembro
e novembro.

Para os produtores de suínos que querem repensar na forma
de aquisição de milho, utilizando estratégias de proteção da
margem, é importante que acompanhem seus custos de
produção para identificar o nível de preço de milho futuro
que lhe garante a rentabilidade esperada para sua realidade
produtiva.

Comprar opções de compra de milho ou CALL spread servirão
como proteção ao produtor em caso de alta dos preços do
milho. Ambas estratégicas são feitas por meio de corretoras
ou bancos que operam contratos na B3.
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