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RESUMO 
 
 

O presente trabalho introduz uma breve conceituação sobre o mercado de futuros, o mercado 
de commodities, os modelos usuais para cálculo de correlação, e também trata do principal 
modelo para quantificação dos riscos de mercado e crédito. Além disso, lida com a simulação 
computacional na realização da análise da correlação proposta por Meissner (2014) com os 
contratos futuros de petróleo e de seus derivados. A simulação foi realizada no software 
EXCEL® e os resultados mostram-se satisfatórios quando comparados ao objetivo de 
examinar a correlação entre as cotações das commodities energéticas e quantificações dos 
riscos. Com base nos resultados, foi possível desenvolver os parâmetros de correlação e risco, 
avaliando a análise da correlação neste projeto. 
 
 
Palavras-Chave: Commodities, derivativos, gerenciamento de risco, analise estatística.  
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ABSTRACT 
 

 
This work introduces a brief view on the futures market, the commodities market, the usual 
models for correlation calculation, and also on the main model for quantification of market 
and credit risks. In addition, it deals with the computer simulation on the analysis of 
correlation proposed by Meissner (2014) with futures contracts for oil and its refining 
products. The simulation was carried out by EXCEL® software and the results can be 
satisfactory when compared with the purpose of examining the correlation between the prices 
of energy commodities and the quantification of financial risks. Based on these results, it was 
possible to develop the parameters of correlation risk, evaluating the correlation analysis in 
this project. 
 
Keywords: Commodities, derivatives, risk management, statistical analysis. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 CONTEXTO 
 

Nos mercados financeiros globais, os derivativos são continuamente utilizados, com os 
seus mais diversos tipos – dentre eles, mercado a termo, swaps, opções e futuros – 
comercializados de forma regulada em diversas bolsas de futuros e mercadorias no mundo, e 
também de forma não regulamentada por instituições financeiras, tais como hedge funds e 
fundos de pensão, através do mercado over-the-counter – ou OTC (HULL, 2011).  

Um derivativo é um instrumento financeiro no qual o valor é atrelado a um ativo mais 
básico. Outra definição é baseada nos derivativos vistos como contratos entre duas partes na 
qual é estabelecida uma cotação que depende, entre outras variáveis, do preço do ativo mais 
básico (ativo-objeto). Com os avanços tecnológicos e desenvolvimentos de novos derivativos, 
houve forte incremento desses instrumentos nos mercados de crédito e commodities, onde 
diversos tipos de contrato sobre taxas de juros, câmbio, índices e ações foram desenvolvidos.  

Contratos de futuros e a termo são derivativos que possuem muitas características em 
comum. A de maior destaque é a obrigação de concretizar a transação previamente pactuada, 
diferentemente de outros derivativos, como as opções, onde não há a obrigação de realizar a 
transação previamente acordada.1 O contrato a termo é comercializado fora das bolsas de 
valores, não é um contrato padronizado, e todo o ganho ou perda é apurado ao fim da 
operação. Por outro lado, um contrato de futuro é comercializado em bolsa de mercadorias e 
futuros, o contrato é padronizado, e as bolsas especificam várias datas de vencimento para um 
mesmo ativo-objeto. 

Nos mercados de futuros, depois dos futuros de ativos financeiros, as commodities são 
os ativos com as maiores valores transacionados (esse mercado foi iniciado no século XIX). 

                                                 
1 No caso dos futuros, os contratos geralmente são encerrados antes do vencimento, de forma que a 

transação prevista raramente acontece. 
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Nas últimas décadas, com o crescimento acelerado dos preços das commodities, devido à forte 
demanda da China, muitos países foram beneficiados com o crescimento das exportações de 
commodities minerais (minério de ferro e alumínio, por exemplo) e commodities agrícolas 
(soja e milho, por exemplo).2 

Há diversas formas de ganhar exposição no mercado de commodities, com diferentes 
instrumentos financeiros disponíveis. Os mais importantes são: investimento direto em ativos 
físicos, investimento indireto em ações de companhias exploradoras de recursos naturais, 
fundos mútuos de commodities (Credit Suisse Commodity Access Strategy Fund, por 
exemplo), futuros de commodities, e realizando investimento em produtos estruturados nos 
índices futuros de commodities (Goldman Sachs Commodity Index, por exemplo). 

Os futuros de commodities são negociados em bolsas especializadas, onde são 
comprados e vendidos a certo preço para uma determinada data de entrega. Os futuros de 
commodities energéticas apenas ganharam exposição com a criação da International 
Petroleum Exchange (IPE) em 1980 na cidade de Londres, e da New York Mercantile 
Exchange (NYMEX) em 1982, onde ocorrem os negócios com o petróleo bruto do tipo West 
Texas Intermediate (WTI), referência para a precificação de diversos derivados de petróleo. 

Com o ambiente de baixas taxas de juros e queda continuada de prêmio de risco para 
os ativos tradicionais, que prevalece desde a crise de 2008, cresce uma demanda por 
investimentos alternativos. Logo, a alocação em commodities não apenas pode proteger contra 
a inflação, mas também promove uma maior diversificação em função da sua baixa correlação 
com as classes mais tradicionais de ativos. A longo prazo, os retornos de investimentos em 
commodities, em comparação ao mercado de ações, apresentam menor volatilidade – menor 
risco de mercado (FABOZZI et al., 2008). 

Os modelos econométricos podem ser usados para explorar quantitativamente as mais 
variadas propriedades, observadas na forma de parâmetros, nas séries financeiras, como 
preços, retornos e volatilidade. Uma série temporal é uma coleção de observações ordenados 
no tempo, e essas séries estão presentes nas mais variadas formas em Finanças. É possível 
coletar diariamente cotações de ações, opções e futuros nas bolsas de valores, além de dados 
de inflação e de taxas de juros (AIUBE, 2013). 

                                                 
2 Ver BODIE et al., 2010. 
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O desenvolvimento de simuladores computacionais de processos permitiu um ganho 
de desempenho, onde os resultados dos principais modelos estatísticos de correlação – 
Pearson, Spearman e tau de Kendall – são gerados a partir das informações especificadas na 
entrada, e dos métodos de solução numérica. Alguns pacotes computacionais foram 
desenvolvidos, ou estão em fase de desenvolvimento, para colaborar com soluções que sejam 
rápidas e eficientes para processos usados em séries de tempo. Alguns dos softwares são R®, 
MATLAB®, JMP®, SAS®, Gretl®, StatSoft®, @RISK®, EXCEL® e SPSS®. 

 
1.2 OBJETIVO 
 

O objetivo específico deste trabalho é realizar a análise, através de um conjunto de 
commodities energéticas, do coeficiente de correlação nas metodologias de Pearson, 
Spearman (também conhecida como correlação de Pearson ranqueada), e do coeficiente de 
correlação tau de Kendall. Essa análise será aplicada ao estudo do VaR para uma carteira 
teórica. Um objetivo adicional é simular a probabilidade de perda conjunta de duas 
commodities com base em suas volatilidades anuais, utilizando adaptações descritas por 
Meissner (2014) por meio de simulação computacional – utilizando o software EXCEL®. 
Neste trabalho, também é feita uma introdução aos mercados de futuros e commodities, com 
destaque para o petróleo e seus derivados. 

 
1.3 ESTRUTURA 

 
Este trabalho está organizado da maneira descrita a seguir. 
Capítulo 2: Revisão bibliográfica sobre o contexto dos derivativos, o mecanismo dos 

mercados de futuros e de commodities e a precificação de um contrato futuro. Além disso, o 
conceito geral dos modelos de correlação e suas aplicações, necessário para a avaliação do 
coeficiente de correlação para uma série temporal, são abordados. 

Capítulo 3: Apresentação dos dados para a simulação adaptada de Meissner (2014) e 
apresentação da metodologia necessária à composição do estudo proposto: simulação dos 
diferentes coeficientes de correlação e desenvolvimento do VaR  para um conjunto de 
carteiras hipotéticas. 
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Capítulo 4: Apresentação e discussão dos resultados da análise de correlação realizada 
com o auxílio dos coeficientes para o estudo proposto no capítulo 3. 

Capítulo 5: Conclusão do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 
O objetivo geral deste trabalho está inserido nas áreas de modelagem e simulação, e 

também na análise dos mercados de derivativos, e no gerenciamento do risco financeiro.
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 CAPÍTULO 2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
Neste capítulo serão abordadas as características principais do mercado de futuros – 

seus participantes, diferenças com relação aos mercados a termo e à vista, e as especificações 
dos contratos. Serão introduzidos os futuros de commodities, e a precificação desses contratos 
também será abordada. Além disso, serão apresentados os conceitos necessários para o 
entendimento, em linhas gerais, da análise baseada nos coeficientes de correlação e suas 
aplicações. 

 
2.1 MERCADO DE FUTUROS 

 
2.1.1 Definições 
 
Um contrato de futuro é um acordo entre duas partes para vender ou comprar um 

determinado ativo, a um dado preço, com data da operação especificada na maturidade do 
contrato. Esses contratos podem ser negociados nas bolsas de derivativos, onde é amplamente 
supervisionada por agentes regulatórios e os participantes do mercado podem negociar 
livremente. Com a intermediação das bolsas, os maiores agentes de mercado, tais como hedge 
funds e investidores institucionais, podem negociar livremente valores expressivos nesses 
mercados (HULL, 2011). A Figura 2.1 ilustra o tamanho do mercado de balcão e das bolsas 
de derivativos no sistema financeiro internacional, e deixa claro que as transações no 
ambiente sem regulação têm valor muito maior que no mercado com intermediação nas 
bolsas.  
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Figura 2.1. Comportamento dos saldos nas bolsas de derivativos e no mercado de balcão de 2012 a 

2014. 
Fonte: Adaptado de BIS (2014). 

  
As bolsas de derivativos são muito utilizadas pelas instituições financeira nas suas 

operações no mercado de futuros. Segundo Hull (2011), as principais bolsas de futuros no 
mundo são: 

 Chicago Mercantile Exchange (CME), nos Estados Unidos da América; 
  London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), na 

Inglaterra;  
 Bolsa de Mercadorias e Futuros ((BM&F), no Brasil; 
 Singapore Mercantile Exchange (SMX), em Cingapura; 
 China Financial Futures Exchange (CFFEX), na China. 

De forma geral, o mercado de futuros tem como principal objetivo a proteção de 
agentes econômicos (indústrias e empresas agropecuárias, por exemplo) contra a flutuação 
das cotações. Os contratos de futuros podem ser classificados em três classes: commodities 
(agrícolas, metálicas e energéticas), cambial (moedas), e financeiro (títulos de renda fixa e 
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índices de ações) – nesta última, os futuros de índices financeiros possuem maior liquidez 
(BODIE, KANE, MARCUS, 2010). 

As transações com contratos de futuros são feitas em bolsa entre duas partes utilizando 
o princípio de equilíbro, no qual uma parte (posição comprada) concorda em comprar na data 
futura e a outra parte (posição vendida) aceita vendar no prazo definido, cujo preço é formado 
mediante as leis de oferta e demanda. Logo, para cada contrato comprado haverá sua 
contrapartida imediata (contrato vendido). Uma forma de apuração dos resultados nas 
operações é realizada pelo lucro das posições compradas e vendidas na maturidade do 
contrato. Caso o preço no mercado à vista seja maior que o preço futuro pactuado, então 
haverá lucro na posição comprada, ao contrário, lucro na posição vendida. Esse mecanismo é 
conhecido por jogo de soma zero, uma vez que o ganho de uma parte é necessariamente a 
perda da contraparte. 
 

A Figura 2.2 ilustra o retorno como função linear do preço na maturidade do contrato 
de futuro, onde K (ponto de interseção da reta na abscissa) corresponde ao preço futuro no 
momento em que o investidor assume a posição (comprada ou vendida). 

Figura 2.2. Lucro das posições comprada e vendida nos contratos futuros. 
Fonte: Adaptado de BODIE, KANE, MARCUS (2010). 

 
2.1.2 Especificações de um contrato de futuro 
 
Nos mercados de derivativos em geral, onde os contratos de futuros estão incluídos, as 

operações são realizadas através das bolsas de derivativos. Como cada contrato envolve duas 



 

8 
 

partes, torna-se necessário a criação de normas e padrões para o estabelecimento das relações 
entre as partes decorrentes do contrato, ou seja, as especificações estabelecem a natureza da 
negociação via contratos. Segundo Hull (2011), as especificações de um contrato de futuro 
são: 

Ativo: Quando um ativo é padronizado, a bolsa de derivativos estima a qualidade 
requerida do que se encontra disponível para negociação. Um exemplo da classificação sob a 
ótica do ativo, que é largamente aplicada no contrato de petróleo futuro, é o tipo light sweet 
crude oil (WTI) do grupo CME, no qual o óleo deve possuir grau API3 de 39,6, densidade ao 
redor de 0,827, e 0,24% de enxofre (BM&FBOVESPA, 2015). 

Tamanho do contrato: Delimita a quantidade a ser entregue do ativo-objeto por 
contrato. Essa especificação torna-se de suma importância para uma bolsa de valores, uma vez 
que se o tamanho do contrato for muito alto haverá poucos investidores habilitados em tomar 
posições. No caso contrário (quantidade pequena), os custos transacionais serão relevantes e 
podem afetar negativamente as negociações. Um exemplo dessa especificação no mercado de 
futuros no Brasil foi a introdução de contratos mini para pequenos investidores. Na bolsa de 
futuros brasileira, o minicontrato de petróleo futuro (WTI) com 100 (cem) barris por contrato 
representa um exemplo de tamanho de contrato. 

Condições de Entrega: É mandatório especificar o local de entrega do ativo-objeto, 
uma vez que o preço pode variar de acordo com a distância. Essa especificação é ainda mais 
destacada no mercado de commodities, onde o custo logístico é um importante componente de 
retorno dos investimentos. 

Data de Entrega: O contrato de futuro possui por característica a negociação baseada 
em meses. As bolsas devem determinar o período elegível para entrega, o mês de início para a 
vigência do contrato, bem com o último dia útil no qual a negociação para um contrato pode 
ser realizada. Diversas commodities agrícolas apresentam sazonalidade de produção, logo essa 
especificação deve ser amplamente difundida pelos praticantes do mercado. 

Preço limite: O objetivo do preço limite é evitar com que uma atividade especulativa 
altere de forma significativa a dinâmica da cotação de um ativo-base no pregão diário. A faixa 

                                                 
3 API definido pelo American Petroleum Institute como uma escala que caracteriza a densidade de 

petróleo. 
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de preço é determinada e pode ser modificado livremente pela bolsa. A cotação de um 
contrato direcionada pelos movimentos do mercado ao preço limite inferior, define o limit 
down, caso seja evidenciado uma elevação da cotação ao preço limite superior, então temos o 
limit up. A aplicação dessa especificação ainda é controversa. No mercado brasileiro, o 
minicontrato de petróleo futuro (WTI) possui uma oscilação máxima diária de US$10,00 por 
barril, para mais ou para menos, aplicado sobre o preço de ajuste do dia anterior do 
vencimento negociado (BM&FBOVESPA, 2015).   

Posição limite: Essa especificação determina a quantidade máxima de contratos por 
investidor e tem por efeito evitar que especuladores exerçam influência indevida no mercado. 

 
2.1.3 Relação entre preço à vista e preço futuro  
 
De acordo com a teoria de precificação em futuros, os preços à vista (spot price) e dos 

contratos de futuros podem convergir a um preço comum dentro de uma data de entrega 
estabelecida, e desta forma são desenvolvidos modelos para a relação entre o preço à vista e o 
preço futuro (HULL, 2011). Segundo Bodie, Kane, Marcus (2010), as três teorias para a 
previsão da relação entre preço à vista e preço futuro são: 

 Hipótese da expectativa: Trata-se de uma simplificação na precificação dos 
contratos de futuros, que estabelece que o preço futuro é equivalente ao valor esperado do 
preço à vista. Em forma geral, essa teoria segue a noção da neutralidade de risco – os 
participantes são neutros ao risco.  

Mercado invertido (do inglês, backwardation): Essa teoria estabelece que o preço 
futuro é inferior ao preço à vista no início do contrato, porém na data de vencimento do 
contrato haverá a paridade entre os preços com a elevação do preço futuro no decorrer do 
tempo. A lógica por trás desse conceito corresponde à situação de produtores (como 
agricultores e pecuaristas, por exemplo), que precisam buscar proteção contra a flutuação das 
cotações no mercado à vista – precisam vender contratos de futuros –, e essa situação leva à 
redução de preços para atrair agentes na posição comprada (especuladores, por exemplo). 

Contango: Esse princípio é o oposto do backwardation, ou seja, o preço futuro é 
superior ao preço à vista no início do contrato, porém na data de vencimento do contrato 
haverá a paridade entre os preços em função do declínio do preço futuro no decorrer do 
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tempo. A justificativa dessa teoria se dá pelos investidores que precisam comprar contratos de 
futuros para se proteger (como as indústrias que usam matérias primas). 

A Figura 2.3 ilustra a movimentação de preços em contratos de futuros no decorrer do 
tempo de acordo com as três teorias do preço futuro comparado ao preço à vista.  

 
Figura 2.3.  Movimentação do preço futuro ao longo do tempo. 

Fonte: VON ENDE (2002). 
 
 

2.2 MERCADO DE COMMODITIES 
 

2.2.1 Definições 
 
Há quase uma década, o mercado de commodities vinha apresentando tendência 

acentuada de alta, principalmente devido à forte demanda proveniente da China. Mais 
recentemente, porém, essa trajetória se reverteu. Segundo FABOZZI et al. (2008), há 
inúmeras formas de ganhar exposição ao mercado de commodities, tais como:  

 Investimento direto em ativos físicos através da compra de commodities no 
mercado à vista. 
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 Investimento indiretos em ações de companhias que exploram recursos 
naturais, e que tem como principal atividade econômica a venda e compra das 
commodities. 

 Fundos mútuos de commodities, que possuem como benefícios a diversificação 
e moderados custos de transação. Esses fundos são amplamente comerciali-
zados no mercado, e temos por exemplo: BlackRock Commodity Strategies 
Portfolio, Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund, e Goldman Sachs 
Dynamic Commodity Strategy Fund.  

 Futuros de commodities, que são empregados na elaboração de produtos 
financeiros mais complexos, ou seja, em opções e outros derivativos. São 
exemplos desse grupo: contrato de petróleo futuro Light Sweet Crude Oil 
(WTI) do CME Group, contrato de ouro futuro, e contrato futuro de café 
arábica tipo 4/5.  

 Investimento nos índices de commodities, que são amplamente utilizados pelos 
investidores nas estratégias de alocação passiva, ou seja, de replicar o conjunto 
de ativos alocados no índice de escolha. A aplicação de capital é feita 
principalmente nos fundos de índice negociados em bolsa (do inglês, ETF) que 
espelham índices tais como: Goldman Sachs Commodity Index, Dow Jones-
UBS Commodity Index e Thomson Reuters/Jefferies CRB Index. 

Diante dessas alternativas, os investidores (fundos de pensão, por exemplo) buscam 
maximizar a rentabilidade das suas carteiras, e a minimização do risco de portfólio através da 
diversificação no mercado de commodities, que possui correlação positiva com a inflação e 
baixa correlação com ações e títulos de dívida. Esses investidores possuem uma pequena 
parcela alocada no ativo-base, pois são agentes ativos em estratégias no mercado de futuros e 
se direcionam a buscar retorno no longo prazo.     

Os participantes no mercado de futuros de commodities são classificados em: headger, 
que realizam operações que reduzam a exposição ao risco; especulador, que exploram 
oportunidades de lucro com risco nas mais variadas operações financeiras; e arbitrador, que 
busca identificar distorções nos mercado que lhe possibilitem obter lucros sem correr riscos 
(BERGER, 2012). Por exemplo, os produtores de commodities tem particular interesse em 
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proteger o preço e assumem a posição coberta vendida (do inglês, short hedge), enquanto as 
indústrias de transformação efetuam a posição comprada (do inglês, long hedge), levando ao 
fechamento do contrato entre as partes (FABOZZI et al., 2008). 

 Investimentos no mercado global de commodities diferem de outras classes de ativos, 
pois seu ativo-base é real e de consumo, possui um valor intrínseco para atividade industrial e 
o mais importante, sua oferta é limitada para dentro de um intervalo de tempo, ou seja, há 
ciclos para produção ou exploração de bens. 

 
2.2.2 Commodities como uma classe de ativo 
 
Há um amplo consenso entre pesquisadores e profissionais que, considerando 

diferentes tipos de ativos, as commodities são uma classe de ativo própria, ou seja, apresenta 
um perfil homogêneo (alta correlação) de risco-retorno com ativos do grupo, e perfil 
heterogêneo (baixa correlação) com outras classes de ativos (VON ENDE, 2011). 

Em relação aos ativos financeiros tradicionais (ações ou títulos de dívida, por 
exemplo), as commodities se distinguem por não gerar um fluxo de cupons ou dividendos ao 
longo do tempo, e sua precificação não é determinada pelo fluxo de caixa descontado. Porém 
essa classe de ativo tem sua cotação fixada em mercados internacionais, onde o dólar 
americano é a principal referência – ou seja, o preço é definido pela lei da oferta e demanda 
nos mercados globais (FABOZZI et al., 2008). 

A Figura 2.4 apresenta a classificação dos setores de commodities e suas principais 
classes.  
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Figura 2.4.  Classificação dos setores de commodities. 

Fonte: Adaptado de Fabozzi et al. (2008). 

 
 

Setores de Atividade

Commodities pesadas

Energética

Petróleo cru Gás natural

Gasolina Querosene

Metálica

Ferro Cobre

Alumínio Níquel

Commodities leves

Pecuária

Boi gordo Suínos

Agrícola

Soja Milho

Café Açúcar 
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2.2.3 Precificação nos futuros de commodities  
 
A modelagem mais simples para a precificação de um futuro, desprezando os custos 

de estocagem, é apresentada na Equação 2.1. 
= ∙  

Equação 2.1.  Precificação de um futuro de commodity, desprezando os custos de 
estocagem. 

Fonte: Adaptado de Fabozzi et al. (2008). 
Nesta equação, é assumida uma relação entre o preço no mercado à vista e o preço 

futuro da commodity avaliada no tempo t até o vencimento T, F(t,T), igual ao preço à vista 
(S0)  multiplicada ao fator de capitalização composta com taxa de juros livre de risco r no 
período T. A possibilidade de arbitragem garantiria que esta relação prevalecesse. 

Em contraste a títulos financeiros, commodities possuem custos de estocagem. Logo, 
representando o custo de estocagem por U, e assumindo que seja proporcional ao preço da 
commodity e que pode ser interpretado como um retorno, temos a Equação 2.2.  

= ∙ ( )  
Equação 2.2.  Precificação de um futuro de commodity, assumindo os custos de estocagem. 

Fonte: Adaptado de Fabozzi et al. (2008). 
Porém, essas relações, que garantiriam não haver possibilidade de arbitragem, são 

dificilmente verificadas nas mesas de operações, segundo FABOZZI et al. (2008).  
Para comparar a performance de longo prazo de investimento em commodities é 

utilizado o retorno total constituído por: retorno à vista, definido como a porcentagem na 
mudança do preço à vista; retorno de rolamento, decorrente da dilatação do prazo do contrato 
futuro – sendo negativo para o mercado em contango ou positivo quando em backwardation; 
retorno colateral, com o custo de capital associado ao depósito de margem em dinheiro 
requerido para custódia e sendo remuneradas a taxa livre de risco; e o retorno de 
rebalanceamento, originário da mudança de alocação dos recursos em outros setores de 
commodities (BOOTH; FAMA , 1992). A Figura 2.5 apresenta os componentes do preço 
futuro, em relação ao preço à vista, no mercado de commodities.  
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Figura 2.5.  Componentes do preço futuro no mercado de commodities. 

Fonte: Adaptado de Fabozzi et al. (2008). 
A tabela 2.1 exibe a média e desvio padrão dos retornos mensais de 1970 a 2006 dos 

componentes que integram o retorno total do preço futuro do índice Goldman Sachs 
Commodity Index.  

 
Tabela 2.1.  Média e desvio padrão dos componentes de retorno no índice de commodity 

futuro Goldman Sachs Commodity Index. 
Fonte: Adaptado de Fabozzi et al. (2008). 

   
2.3 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO 

 
2.3.1 Definições 

 
A correlação estatística é utilizada nas diversas áreas em Finanças. Em particular, no 

gerenciamento de risco, torna-se essencial para a quantificação do risco de mercado e risco de 
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crédito. Segundo Meissner (2014), as correlações financeiras são divididas em dois grupos: 
estática e dinâmica. 

 Correlação estática: mensura como dois ou mais ativos estão associados em 
um intervalo de tempo conhecido e determinado. Esse parâmetro é utilizado 
nos modelos de avaliação do risco de mercado, sendo o Value at Risk (VaR) 
muito utilizado, e também na criação do derivativos complexos como 
obrigação de dívida colateralizada (do inglês, CDOs). 

 Correlação dinâmica: calcula como dois ou mais ativos estão relacionados 
continuamente no tempo. No contexto de variáveis aleatórias, utilizamos essa 
correlação no movimento geométrico browniano, processo estocástico para 
precificação de opções. 

 
A correlação pode ser usada, por exemplo, para analisar como a elevação das taxas de 

juros afeta o preço das commodities. Logo, o estudo da correlação é essencial no 
gerenciamento de risco.4  

 
2.3.2 Modelos estatísticos de correlação 
 
Segundo Miller (2014), a covariância avalia a relação linear entre duas variáveis, e o 

seu cálculo para ativos X e Y, com médias conhecidas, é dado pela Equação 2.3. 

E = [ X − E(X) Y − E(Y) ] = E(XY) − E(X). E(Y) 
Equação 2.3. Covariância entre variáveis aleatórias X e Y.  

Onde ( ) é o valor esperado de X , ( ) é o valor esperado de Y, e ( ) o valor 
esperado do produto das variáveis X e Y. A estimativa da covariância é obtida com a fórmula 
(estimador) para a covariância amostral. 

Côv = . ∑ ( x − ̅)(y − )  
Equação 2.4. Covariância amostral para duas variáveis aleatórias. 

                                                 
4 Na grande recessão de 2007 até 2009, se verificou que os modelos financeiros não funcionaram como 

esperado porque os ativos financeiros se mostraram altamente correlacionados, 
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A compreensão da covariância, porém, não é trivial, uma vez que seus valores estão 
entre –∞ e +∞. Entretanto, existe uma forma mais conveniente de avaliar a relação linear entre 
duas variáveis. O coeficiente de correlação de Pearson (representado por ρXY) é a forma 
padronizada da covariância, assumindo valores entre –1 e +1, e sendo definido pela Equação 
2.5.  

ρ = Cov
σ . σ  

Equação 2.5. Coeficiente de correlação de Pearson.  
  
O coeficiente de Pearson para variáveis aleatórias X e Y também pode ser 

representado pela Equação 2.6.  

= ( ) − ( ) ( )
[ − ( )] [ − ( )]  

Equação 2.6. Coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis aleatórias X e Y.  

A aplicação da correlação de Pearson é muito utilizada para as aproximações lineares 
na relação entre as variáveis financeiras. 

O coeficiente de correlação de Spearman é uma medida de correlação não-
paramétrica, alternativa ao coeficiente de Pearson, que ganhou destaque nos trabalhos 
recentes em Finanças. Essa alternativa é também conhecida como correlação classificada de 
Pearson, pois o valor numérico das variáveis é irrelevante, apenas a ordem é computada. O 
coeficiente de Spearman é definido pela Equação 2.7.  

ρ = 1 −  ∑
( )     

Equação 2.7. Coeficiente de correlação de postos de Spearman 
Fonte: Adaptado de Miller (2014).  

Onde ρ  é o coeficiente de correlação de Spearman,  é a diferença entre as posições 
(rankings) de valores correspondentes de XY , e n é o tamanho da amostra. A tabela 2.2 
ilustra de forma sucinta o cálculo desse indicador. 
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Tabela 2.2.  Exemplo do cálculo dos parâmetros para o coeficiente de correlação de 

Spearman no retorno de dois ativos X e Y.  
Fonte: Adaptado de Meissner (2014). 

O último modelo de correlação abordado será o coeficiente de correlação tau(τ) de 
Kendall, que, assim como a abordagem de Spearman, também é não-paramétrico e apresenta 
correlação perfeita quando o coeficiente chega a 1. O coeficiente de correlação de Kendall é 
definido na Equação 2.8. 

τ =    
( )     

Equação 2.8. Coeficiente de correlação tau de Kendall  
Fonte: Adaptado de Miller (2014).  

Onde τ é o coeficiente de correlação de Kendall,  é o número de pares concordantes 
definido da forma Xt > Yt  e Xt* > Yt* com t ≠ t*, e  é o número de pares discordantes 
definido da forma Xt > Yt  e Xt* < Yt* com t ≠ t*. 

 
2.3.3 Correlação em risco de mercado  
 
A gestão de risco financeiro é o processo de identificar, quantificar e, se possível, 

reduzir o risco financeiro. O risco de mercado é composto por quatro tipos de risco: risco de 
ativo, risco de taxa de juros, risco de câmbio e risco de commodities, e para calcular o risco de 
mercado há diversas metodologias como: perda esperada (do inglês, expected shortfall), 
gestão do risco corporativo (do inglês, enterprise risk management) e o Value at Risk (VaR), 
sendo este último muito difundido (MEISSNER, 2014)   
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O VaR é utilizado para estimar a perda com uma carteira que não será superada, em 
condições “normais” de mercado, com certo nível de confiança em determinado período. A 
Equação 2.12 ilustra o cálculo do VaR paramétrico.5 

VaR = σ α√  
Equação 2.9. Equação para cálculo do VaR.   

Fonte: Meissner (2014). 

 Onde VaR  é o Value at Risk do portfólio, α é o valor da distribuição normal padrão 
correspondente a um determinado nível de confiança,    é o intervalo de tempo para 
avaliação do VaR, e σ  é a volatilidade do portfólio, que é calculada pela equação 2.10. 

σ = β β  
Equação 2.10. Equação para cálculo da volatilidade do portfólio.   

Fonte: Meissner (2014). 

 Sendo β  a matriz horizontal (matriz linha) do capital aplicado, β  é a matriz vertical 
(matriz coluna ou transposta da matriz horizontal) do capital aplicado e  é a matriz de 
covariâncias, dada pela equação 2.14.  

 

=
, ⋯ ,⋮ ⋱ ⋮
, ⋯ ,

 
Equação 2.11. Matriz de covariância.   

Fonte: Meissner (2014). 

  

                                                 
5 Outra metodologia de cálculo é o VaR  histórico. Ver Jorion (2006).  
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 CAPÍTULO 3 
DESCRIÇÃO DO PROJETO E METODOLOGIA 

 
 
Neste capítulo, é discutido detalhadamente o projeto, com a descrição dos dados para a 

simulação presente em Meissner (2014). Além disso, o desenvolvimento do projeto foi 
realizado com o auxílio do software EXCEL® e a simulação conduzida por séries temporais, 
sendo seus resultados discutidos nos capítulos subsequentes, com foco em simulação e 
cálculo dos parâmetros para análise estatística 

São apresentadas também as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da 
análise da correlação. 

 
3.1 MOTIVAÇÃO 

 
Baseado na importância dos contratos de futuros discutidos na revisão bibliográfica e 

com base nos modelos em EXCEL® propostos por Meissner (2014) propõe-se realizar uma 
análise estatística via correlação. Além da tradicional otimização de carteiras pela escolha de 
ativos com baixa correlação entre si, as instituições financeiras que buscam proteção cada vez 
mais estão preocupadas em reduzir a correlação dos seus ativos, diminuindo perdas 
inesperadas por condições adversas de mercado e atendendo mais facilmente às 
regulamentações de capital baseada nos riscos dos ativos.  

 
3.2 TRATAMENTO DE DADOS 

 
Este estudo tem como finalidade realizar uma análise quantitativa, uma vez que foram 

utilizados dados para gerar informações para análises estatísticas – voltadas, em particular, 
para análises de correlação em commodities energéticas. O primeiro passo consistiu no 
levantamento bibliográfico sobre os instrumentos financeiros utilizados na pesquisa: contratos 
de futuros de commodities. No segundo passo, foram coletadas cotações oriundas dos 
contratos futuros das commodities energéticas: Cushing OK Crude Oil, New York Harbor No. 
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2 Heating Oil, e Natural Gas, obtidas em sítios eletrônicos,6 no período entre janeiro de 2004 
e dezembro de 2014, compreendendo um conjunto de 132 meses. 

O contrato Cushing OK Crude Oil é a base para a negociação do West Texas 
Intermediate, principal contrato de petróleo futuro dos EUA, e negociado na NYMEX sob a 
cotação de dólares por barril (US$/barril).7 No caso do contrato futuro New York Harbor No. 
2 Heating Oil, o ativo-objeto é um produto derivado do petróleo e muito utilizado como 
combustível para fornos industriais, sendo cotado na forma de dólares por galão (US$/galão).8 
Por fim, no caso do contrato futuro de gás natural (Natural Gas), o ativo-objeto pode ser 
obtido pelo refinamento do petróleo, sendo utilizado principalmente nas indústrias 
petroquímica e automobilística, cotado sob a forma de dólares por milhão de BTU 
(US$/milhão BTU).9 Estatísticas descritivas para os três contratos de commodities energéticas 
são apresentadas na Tabela 3.1, e o histórico das cotações é ilustrado na Figura 3.1. 

 
Tabela 3.1.  Estatística descritiva dos contratos futuros das commodities energéticas.  

Fonte: Adaptado de EIA (2015). 
 
 
                                                 
6 Para mais detalhes consultar: 
http://www.eia.gov/petroleum/data.cfm#prices e http://www.eia.gov/naturalgas/data.cfm#prices.  
7 O barril é uma unidade volumétrica de petróleo líquido igual a 158,98 litros (barril estadunidense). 
8 O galão é uma unidade volumétrica de líquidos igual a 3,78 litros (galão líquido estadunidense).  
9 BTU é uma unidade de energia, que mede a quantidade de energia necessária para elevar a 

temperatura. 
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Figura 3.1.  Histórico da cotação das commodities energéticas no período 2004-2014.  

Fonte: Elaboração própria. 
  
3.3 METODOLOGIA 

Nesta parte, é apresentada a metodologia para a simulação computacional, original-
mente descrita nos modelos10 em EXCEL® por Meissner (2014), para as cotações dos 
contratos futuros de commodities energéticas negociados nos EUA. Deseja-se desenvolver a 
análise de correlação para o conjunto de contratos futuros, por meio de métodos estatísticos. 
Para que os parâmetros representem de forma fidedigna os objetivos do projeto, é necessário 
utilizar os dados das cotações dos contratos futuros em base mensal. 

Desta forma, a metodologia pode ser dividida em duas partes: 
 Desenvolvimento dos principais parâmetros de correlação (Pearson, Spearman, 

Kendall); 

                                                 
10 Para mais detalhes consultar: http://www.dersoft.com/correlationbook/downloads/.  



 

23 
 

 Cálculo do risco de mercado para uma carteira de commodities, simulando 
variações da correlação e seus efeitos.  

Isto constitui, em resumo, a base para os Capítulos 4 e 5, onde são apresentados e 
discutidos os resultados do presente trabalho com foco na simulação e parâmetros, notoria-
mente nas cotações dos contratos futuros das commodities energéticas. 

 
3.4 METODOLOGIA DE SOLUÇÃO – MODELOS DE CORRELAÇÃO 

A Tabela 3.1 apresenta a metodologia para realização da simulação. 
Tabela 3.1. Descrição da Metodologia – Modelos de correlação. 

Descrição 
Cálculo dos coeficientes de Pearson, Spearman e tau de Kendall.  
Referência base: Elaboração própria. 
Software para Simulação: IBM® SPSS® STATISTICS® versão 20 
Modificações: Nenhuma. 
Dados de Entrada: Contratos futuros no vencimento de três commodities energéticas (Cushing OK 
Crude Oil, Natural Gas e New York Harbor No. 2 Heating Oil). 
Objetivo: Encontrar os coeficientes de correlação.  
Restrição: Obter por simulação computacional, obedecendo todas as cotações no período de dez 
anos(2004-2010).  
 
  



 

24 
 

3.5 METODOLOGIA DE SOLUÇÃO – CORRELAÇÃO NOS RISCOS DE 
MERCADO  

A Tabela 4.2 apresenta a metodologia para o cálculo do VaR para uma carteira 
hipotética.  

Tabela 4.2. Descrição da Metodologia – Correlação nos riscos de mercado de mercado(VaR)  
Descrição 

Referência base: Modelos computacionais de VaR11  proposto por Meissner (2014). 
Software para Simulação: EXCEL® versão 2013. 
Dados de entrada para o VaR:  Desvios padrão dos retornos de das commodities energéticas, nível 
de confiança, intervalo de tempo e quantidade hipotética (R$:1.000.000 para cada ativo) de 
investimento nos contratos futuros das commodities selecionadas. 
Objetivos: Calcular o VaR para um conjunto de carteiras hipotéticas com variação de correlação e 
formada por contratos de Cushing OK Crude Oil e New York Harbor No. 2 Heating Oil. 
Observação: Foi adaptado o modelo original proposto por Meissner (2014) de dois para três ativos 
no cálculo do VaR. 

                                                 
11 Informações sobre o modelo utilizado de VaR podem ser encontradas em 

http://www.dersoft.com/wp-content/uploads/2014/03/2-asset-VaR.xlsx.  
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 CAPÍTULO 4 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

São apresentados neste capítulo os resultados obtidos nas simulações adaptadas de 
Meissner (2014). A apresentação da análise por meio dos coeficientes de correlação é 
apresentada, discutida e posteriormente, são colocados os resultados para o VaR. 

 
4.1 CORRELAÇÃO 
 

Esta seção mostra as tabelas e figuras obtidas na análise de correlação, além disso, os 
valores das cotações dos contratos futuros das commodities são utilizados como fonte 
primária de dados.  

 
4.1.1 Coeficientes de correlação de Pearson, Spearman e Kendall 

A seção 2.3.2 discutiu os principais modelos para cálculo de coeficiente de correlação 
– os modelos de Pearson, Spearman e Kendall. Tendo em vista a complexidade dos cálculos 
(no caso dos dois últimos, em particular), é preciso utilizar o software SPSS®. A Tabela 4.1 
mostra a matriz de correlação de Pearson com os valores dos coeficientes para as três 
commodities.   
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Tabela 4.1.  Matriz de correlação de Pearson.  

Fonte: Elaboração Própria. 
É verificada uma alta correlação positiva e significativa entre as cotações dos contratos 

de commodities Cushing OK Crude Oil e New York Harbor No. 2 Heating Oil. Enquanto, nos 
demais é verificado uma correlação negativa e menos significante.  

A Tabela 4.2 mostra a matriz de correlação de Spearman com os valores dos 
coeficientes para o conjunto de commodities. 



 

27 
 

 
Tabela 4.2.  Matriz de correlação de Spearman.  

Fonte: Elaboração Própria. 
Novamente é verificada uma alta correlação positiva (um pouco menor em relação à 

de Pearson) e significativa entre as cotações dos contratos de commodities Cushing OK Crude 
Oil e New York Harbor No. 2 Heating Oil. Enquanto, nos demais casos é verificado uma 
correlação negativa (maior em valor absoluto em relação à de Spearman) e significativa ao 
nível de 1% de confiança. 

Por fim, a Tabela 4.3 mostra a matriz de correlação de Kendall com os valores dos 
coeficientes para as três commodities.  
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Tabela 4.3.  Matriz de correlação de Kendall.  

Fonte: Elaboração Própria. 
Também é verificada uma alta correlação positiva (um pouco menor em relação ao de 

Pearson e Spearman) e significativa entre as cotações dos contratos de commodities Cushing 
OK Crude Oil e New York Harbor No. 2 Heating Oil. Enquanto, nos demais casos é 
verificada uma correlação negativa (em valores absolutos, um pouco maior em relação ao de 
Pearson e menor em comparação com Spearman) e significativa ao nível de 1% de confiança. 

A fim de avaliar o quão próximos estão os resultados das correlações, foi introduzida 
uma variável de desvio na Equação 4.1. Quanto menor este valor, mais precisa é a 
convergência da correlação entre as cotações das commodities. 

 
 =  | ç −  ç |

ç
∙ 100% (4.1)
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Onde Desvio representa o valor da variável desvio, Valorcorrelação1 representa o valor 
encontrado por uma metodologia de correlação e Valorcorrelação2 representa o valor encontrado 
por outra metodologia.  

Na Figura 4.1 são apresentados os valores dos desvios calculados entre as três 
diferentes metodologias. 

 

 

 

(a)  

  
(b) (c) 

Figura 4.1. Erros dos coeficientes calculados entre as metodologias: Pearson e Spearman (a);
Spearman e Kendall (b), Pearson e Kendall (c). 

 
Os valores de desvios encontrados são baixos nas metodologias de Pearson e 

Spearman, verificadas nas cotações do Cushing OK Crude Oil e New York Harbor No. 2 
Heating Oil. 

  
4.1.2 VaR 
 
Na seção 2.3.4, foi discutido o modelo histórico para cálculo do VaR, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos, é preciso utilizar o software EXCEL® para auxiliar na aplicação da 
metodologia. 

A carteira A será composta pelas commodities Cushing OK Crude Oil e New York 
Harbor No. 2 Heating Oil com desvios padrão de 8,68% e 7,61%, respectivamente, e com um 
milhão de reais (R$ 1.000.000,00) investidos em cada contrato ao nível de confiança de 95%. 
A Figura 4.2 apresenta o comportamento do VaR para a carteira 1 com relação à correlação. 
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Figura 4.2. Comportamento do VaR para a carteira A com a correlação. 

Fonte: Elaboração Própria. 
A carteira B será composta pelas commodities Cushing OK Crude Oil e Natural Gas 

com desvios padrão de 8,68% e 11,78%, respectivamente e com um milhão de reais 
(R$ 1.000.000,00) investidos em cada contrato ao nível de confiança de 95%. A Figura 4.3 
apresenta o comportamento do VaR para a carteira B com relação à correlação. 
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Figura 4.3. Comportamento do VaR para a carteira B com a correlação. 

Fonte: Elaboração Própria. 
Por fim, a carteira C será composta pelas commodities New York Harbor No. 2 

Heating Oil e Natural Gas com desvios padrão de 7,61% e 11,78%, respectivamente e com 
um milhão de reais (R$ 1.000.000,00) investidos em cada contrato ao nível de confiança de 
95%. A Figura 4.4 apresenta o comportamento do VaR para a carteira C com relação à 
correlação. 
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Figura 4.4. Comportamento do VaR para a carteira C com a correlação. 

Fonte: Elaboração Própria. 
Em todas as carteiras (A, B e C) o aumento da correlação leva a incrementos positivos 

no VaR, pois a volatilidade(σ ) de uma carteira está relacionada diretamente com o VaR 
(vide Equação 2.12).  

A carteira A possui o menor VaR dentre as carteiras tanto em mínimo (R$ 17.517,19 
com ρ = –1) quanto máximo (R$ 267.907,63 com ρ = 1), que é justificado pela combinação 
dos menores desvios padrão (8,68% e 7,61%) entre as cotações das commodities energéticas. 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
 

Este capítulo apresenta as conclusões e sugestões de trabalhos futuros para o estudo 
realizado em uma análise de correlação de commodities energéticas com base em simulação 
computacional. 

 
5.1 CONCLUSÕES 

 
Com o presente trabalho foi possível discutir a análise da correlação com base em 

conjunto de contratos futuros de commodities energéticas, denominadas Cushing OK Crude 
Oil, Natural Gas, New York Harbor No. 2 Heating Oil, pelo cálculo dos coeficientes de 
correlação por três metodologias (Pearson, Spearman e Kendall), e também foi feita a análise 
do risco de mercado (VaR). A referência principal para este trabalho encontra-se no livro 
recentemente publicado por Meissner (2014), no qual foram utilizados as planilhas 
computacionais em EXCEL disponibilizadas pelo autor.  

Primeiramente realizou-se a simulação computacional através do software SPSS e 
compararam-se os resultados obtidos com as diferentes metodologias de cálculo de 
coeficiente de correlação. Verificou-se que os resultados mais próximos são entre os contratos 
de Cushing OK Crude Oil e New York Harbor No. 2 Heating Oil descritos com desvios 
menores do que 2%, sendo o maior desvio observado de 53,02% nos contratos de Cushing 
OK Crude Oil e Natural Gas na comparação entre as metodologias de Pearson e Spearman.  

Por fim com base nos resultados de carteiras teóricas foi possível desenvolver, com 
base em simulação, a relação de aumento do risco de mercado(VaR) sob sucessivos 
incremento da correlação.  

No cenário atual (meados de 2015), o mercado de commodities energéticas está em 
queda e a relação, na forma de correlação, nas cotações entre os contratos de futuros é 
imprescindível para o gerenciamento de risco das instituições financeiras e empresas.  
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5.2 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 
Como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se: 
 Obter dados de outros contratos futuros de commodities (metálicas, agrícolas, etc.) 

e desenvolver os mesmos parâmetros aqui apresentados para da análise da 
correlação; 

 Desenvolver estudos de otimização de carteiras com as commodities energéticas. 
 

Finalmente, acredita-se que este trabalho venha a contribuir ao tema da análise 
estatística de mercado de commodities. 
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APÊNDICE 
 

1 CAPTURAS DE TELAS 
 

 
Figura 6.1. Cálculo dos coeficientes de correlação no software12 IBM SPSS Statistics. 

Fonte: Elaboração Própria. 
Foram utilizadas as cotações mensais das três commodities energéticas (Cushing OK 

Crude Oil, Natural Gas e New York Harbor No. 2 Heating Oil) de janeiro de 2004 até 
dezembro de 2014 como dados de entrada no software para o cálculo dos três coeficientes de 
correlação (Pearson, Spearman e Kendall). O uso do software é de grande auxílio operacional, 
uma vez que existe um conjunto amplo de dados para análise. 

                                                 
12 Informações sobre o software utilizado podem ser encontradas em http://www-

01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics. 
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Figura 6.2. Cálculo do VaR na planilha13 do software EXCEL.  

Fonte: Adaptado de Meissner (2014) 
Para o cálculo do VaR das carteiras (A, B e C), compostas por investimentos na 

combinação de dois ativos entre as três commodities energéticas (Cushing OK Crude Oil, 
Natural Gas e New York Harbor No. 2 Heating Oil), foi necessário utilizar uma planilha 
proposta por MEISSNER(2014), onde:  o nível de confiança é mantido em 95, a duração fixa 
de 1 dia, investimentos de $ 1.000.000,00 nos ativos 1 e 2 e variando o coeficiente de 
correlação sob incrementos (0,1) de variação de -1 para 1.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Informações sobre a planilha utilizada podem ser encontradas em http://www.dersoft.com/wp-

content/uploads/2014/03/2-asset-VaR.xlsx. 
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