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RESUMO 

 

            Atualmente, o setor petrolífero move fortunas diariamente, seja em operações de 

compra e venda de cargas físicas de petróleo, seja especulando no mercado financeiro, uma 

vez que falamos de uma commodity precificada em bolsa e com grande liquidez de mercado. 

 O risco envolvendo uma simples operação de compra ou venda de commodity pode 

acarretar em um prejuízo milionário. Para evitar ou mitigar esse risco, o trader – título dado à 

pessoa que comercializa commodities – dispõe de estratégias de hedge (proteção) através dos 

derivativos de petróleo no mercado financeiro: contratos a termo, contratos de futuros, opções 

e swaps. 

 O trabalho versará sobre essas estratégias de hedge – utilizando contratos de futuros e 

opções – e como elas podem ajudar as empresas petrolíferas a alavancar seu resultado ou 

mitigar o risco financeiro envolvido nas operações comerciais de petróleo que fazem parte de 

sua atividade-fim. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a descoberta do petróleo no Irã em 1908, toda a região do golfo pérsico 

começou a ter importância maior do ponto de vista estratégico. Com a criação da OPEP1 em 

consequência à política de achatamento de preços do cartel controlado pelas sete irmãs
2, os 

preços do petróleo sofreram grandes variações, chegando a subir 400% no período entre 17 de 

outubro de 1973 e 18 de março de 1974, provocando grande recessão econômica nos EUA. 

Ao longo da história foram duas fases de choques3 do petróleo, todas envolvendo 

conflitos na região do oriente médio. Momentos esses em que muitos países e empresas 

sentiram um forte impacto em seus condicionantes econômicos. 

Especialistas dos governos e da indústria procuraram formas de resolver os problemas 

econômicos da dependência de petróleo da maioria dos países. Além disso, nesse período, 

começou a ocorrer o aumento da volatilidade dos preços do petróleo. Felizmente, através de 

instrumentos de derivativos foi possível mitigar essa volatilidade presente nas commodities, 

especialmente no petróleo. 

O autor escolheu o tema “Estratégias de Hedge na Comercialização de Petróleo” em 

virtude do elevado impacto que essa commodity representa na economia do Brasil e do 

mundo, e também do número limitado de referências bibliográficas – em especial no Brasil – 

e, principalmente, pela contribuição que o tema pode oferecer no desempenho de suas 

atividades profissionais. 

Aumentos nos preços do petróleo ou de seus derivados podem elevar a inflação e 

contribuir para a redução do crescimento econômico de um país. Apesar de o Brasil, 

atualmente (final de 2014), não sofrer tantos impactos, já que a Petrobras tem arcado 

integralmente com os efeitos dessas oscilações de mercado, pois o governo brasileiro, sendo o 

acionista majoritário, controla na prática o preço dos derivados de petróleo, e dessa forma, a 

Petrobras tem subsidiado por vários anos a venda de combustíveis no país.  

                                                
1 Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 
2 Apelido dado às maiores empresas que controlavam o mercado no início da indústria do 
petróleo. 
3 Nome dado a momentos em que o preço do petróleo aumentou vertiginosamente. 
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Nas palavras de um autor desconhecido: “Preços de petróleo mais altos não afetam 

apenas países, mas também indivíduos, uma vez que impactam diretamente no preço da 

gasolina, diesel e gás, e, portanto no orçamento doméstico”. 

Um caso muito costumeiro de uso dos instrumentos de derivativos encontra-se nas 

empresas de aviação, que poderiam ter seus lucros esvaídos pelo aumento do querosene de 

aviação4. Se as companhias não se protegessem de aumentos de preço do QAV, elas 

assumiriam os riscos envolvidos na compra futura desse combustível. 

Numa tradução literal, “hedge” significaria cerca ou cercado. Ampliando sua 

definição, entende-se como uma proteção. Segundo Mattus (2005, pg. 2), “hedge é o processo 

no qual uma organização com risco de preço assumirá uma posição em um derivativo 

recebendo igual e oposta exposição financeira para sobrepor sua posição no produto físico 

para se proteger contra uma mudança adversa de preço”. 

Para realizar este trabalho, o autor pesquisou com pessoas da área financeira na 

indústria do petróleo, realizou cursos específicos e pesquisou nas poucas referências 

bibliográficas disponíveis sobre o assunto. Adicionalmente, incorporou um pouco de sua 

experiência como trader na comercialização de petróleo da Petrobras. 

O capítulo 1 fornece informações sobre a história da indústria petrolífera, desde seu 

surgimento aos dias atuais, com a finalidade de mostrar o gigantismo desse setor e seus 

impactos socioeconômicos no mundo. Além disso, introduz alguns conceitos básicos sobre a 

commodity. 

O capítulo 2 dá uma explanação teórica mais aprofundada do que seria a 

comercialização de petróleo com seus detalhes técnicos, citando e conceituando os 

instrumentos que são utilizados para realizar com mais simplicidade todo o processo 

comercial, focando nos derivativos usados nas diferentes frentes de comercialização. 

O capítulo 3 discute as principais estratégias de hedge – foco desse trabalho – 

exemplificando-as e comentando quais os riscos envolvidos caso a caso. 

 

  
                                                
4 Combustível usado nos aviões comerciais a jato, conhecido pela sigla QAV. 
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CAPÍTULO I – O PETRÓLEO COMO COMMODITY 

I.1 – Breve histórico  

 Devido aos afloramentos frequentes que ocorriam no Oriente Médio, o uso do petróleo 

data de períodos mais antigos que o nascimento de Cristo. Os povos dessa região já o 

utilizavam como betume para aquecimento e em rústicos lampiões de iluminação. 

Entretanto, a indústria petrolífera moderna como conhecemos nasce em meados do 

século XIX com o norte-americano Edwin Laurentine Drake, e com a perfuração de um poço 

na Pensilvânia com 25 metros de profundidade. A partir desse momento, 1859, a indústria 

petrolífera americana se desenvolveu e em 15 anos a produção americana aumentou cinco mil 

vezes, como demostrado no gráfico abaixo: 

FIGURA 1: PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NOS EUA 

Fonte: Site da EIA 

Por volta de 1870, no fim da Guerra Civil Americana, um estadunidense chamado 

John Davison Rockefeller funda a Standard Oil Company, que virá a se tornar o primeiro 

grande truste dos EUA, quando em 1872, numa estratégia adotada por Rockefeller e 
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conhecida como “Massacre de Cleveland”, a Standard Oil absorveu 22 dos seus 26 

concorrentes, representando quase 90% do refino mundial de petróleo5. 

Anos mais tarde, Rockefeller, que controlava o preço do petróleo bruto através do 

controle indireto das taxas de armazenagem, começou a emitir certificados de petróleo 

armazenados em seus dutos, esses eram alvos de especulação. Nesse momento, estava criado 

o primeiro mercado de futuros de petróleo que viria a formar os preços daí por diante. E para 

agilizar e regular esse mercado, foi criada a Bolsa nacional de petróleo em Manhattan em 

1882. 

Várias turbulências foram sofridas pela Standard Oil durante os anos seguintes. 

Finalmente, em 1911 a Suprema Corte americana decide sobre a divisão da companhia por 

violação ao Ato antitruste Sherman e 34 novas empresas são criadas que viriam a se tornar as 

Sete Irmãs – apelido dado pelo Diretor da Agip-ENI referenciando-se ao cartel criado por elas 

para dominar o mercado –, as empresas mais atuantes no mundo petrolífero: Standard 

Califórnia – Socal e Texaco (atual Chevron), Standard Nova Jérsei - Esso (atual ExxonMobil), 

Standard Nova Iorque – Mobil (atual ExxonMobil), Standard Ohio e Indiana - AMOCO (parte 

da atual BP), Gulf Oil (vendida e incorporada a outras empresas) e a Shell. 

Começa a primeira Guerra Mundial e quem detinha o controle no fornecimento de 

petróleo tinha em suas mãos grande poderio estratégico para abastecer o almirantado movido 

agora a óleo e não mais carvão.  

Com a derrota alemã e a divisão do Império Otomano, os vencedores da guerra 

passaram a controlar o mercado na região. Em 1928, foi assinado um acordo no qual 

partilhava a Iraq Petroleum Company entre a Anglo-Persian, Companhia Francesa de 

Petróleos, um cartel americano (Exxon, Mobil, Gulf e Texaco) e 5% para os Gulbenkian – O 

“Senhor 5%”. Em 1938, campos gigantes de petróleo foram descobertos. 

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1960, o mercado estava controlado pelas Sete 

Irmãs e para tentar exercer a soberania sobre suas reservas de petróleo, a Arábia Saudita, o Irã, 

o Iraque e a Venezuela criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Em 1973, com a Guerra do Yom Kipur, o Kuwait e o Catar assumiram o controle de sua 

                                                
5 Esta parte está baseada em Yergen (2010). 
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produção. Em 1975, o Iraque nacionalizou a Iraq Petroleum Company. Em 1976, foi a vez de 

a Arábia Saudita tomar a Arabian-American Oil Company (ARAMCO). 

A partir dessa época, o mercado passa a ser controlado pelos países produtores, tendo 

capacidade de influenciar na oferta de petróleo mundial e consequentemente no seu preço6. 

I.2 – Conceitos fundamentais sobre a commodity   

 Petróleo vem do grego, "pedra em óleo", e foi gerado a partir de compostos orgânicos 

através da catagênese - processo em que o aumento da pressão altera o querogênio formando o 

petróleo. 

Apesar da enorme importância desse composto orgânico em nossas vidas, ele não teria 

nenhum valor se toda a cadeia produtiva não existisse. Sem ela não existiriam a gasolina ou o 

diesel em nossos tanques, o querosene para os aviões, a nafta como insumo da indústria 

petroquímica, ou o óleo combustível para gerar energia nas termoelétricas. 

O quadro abaixo mostra como é dividida a cadeia produtiva do petróleo, cada qual 

com sua contribuição. 

FIGURA 2: CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

Ressalta-se que através do refino o petróleo torna-se um produto com elevado valor 

agregado. Sem essa etapa produtiva não seria, hoje, o recurso não renovável mais importante 

                                                
6 Ver Yergen (2010). 
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do planeta, influenciando a economia, a geopolítica, a sociedade e diversos outros setores do 

cotidiano. 

 O petróleo bruto quando extraído pela E&P (exploração e produção) possui impurezas 

e características específicas que denotam qual sua qualidade, funcionando como um DNA. 

São essas propriedades que identificam o petróleo e mostram quais processos o mesmo deve 

sofrer para agregar maior valor à cadeia de produção. Cada furado pode gerar uma qualidade 

diferente de petróleo produzido. 

 Propriedades como densidade e teor de enxofre são extremamente importantes para a 

precificação do petróleo. Petróleo com grande teor de enxofre, em geral, vale menos, pois uma 

maior severidade será necessária no processe de refino. É comum na indústria de petróleo, 

classificar o petróleo pelo grau API ao invés da densidade. Grau API7 nada mais é do que uma 

fórmula para transformar o valor da densidade em uma nova unidade adimensional. Abaixo se 

vê uma tabela de classificação e a fórmula do grau API: 

FIGURA 3: FÓRMULA DO GRAU API 

 

 
Fonte: American Petroleum Institute 

 
 

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DO PETRÓLEO QUANTO À DENSIDADE 
 

Densidade (Kg/m³) ºAPI Classificação 

d < 870 ºAPI > 31 Leve 

870 < d < 900 31 < ºAPI < 24 Médio 

900 < d < 960 24 < ºAPI < 15 Pesado 

d > 960 ºAPI < 15 Extrapesado 

Fonte: Elaboração própria 

                                                
7 API significa American Petroleum Institute. 
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TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DO PETRÓLEO QUANTO AO TEOR DE ENXOFRE 
 

Teor de enxofre 

(%) 

 

%S > 1 ATE (Alto teor de enxofre) ou “Sour” 

%S < 1 BTE (Baixo teor de enxofre) ou “Sweet” 

Fonte: Elaboração própria 

 Um petróleo de densidade média possui altos rendimentos em diesel, derivado de 

maior valor agregado, dessa forma, maior será seu valor. A partir do rendimento dos derivados 

de cada petróleo, calcula-se seu valor de realização. 

 Uma infinidade de outras propriedades são analisadas para valorar um petróleo numa 

refinaria, inclusive, normalmente são usados enormes sistemas de otimização, com variáveis e 

restrições para se chegar numa valoração ideal. Pode ser citada como propriedades 

comumente analisadas, a viscosidade, o ponto de fluidez, número de acidez total, curva PEV8. 

Com base nessas propriedades que os petróleos são valorados. 

I.2.1 – Cálculo do valor de realização do petróleo e precificação de uma carga de 

petróleo. 

 Considerando os dados a seguir, verifica-se que através dos rendimentos (extraídos de 

uma curva PEV) e das cotações dos derivados, conseguimos encontrar o valor de realização de 

uma carga do petróleo "XPTO" (fictício). 

  

                                                
8 Ponto de Ebulição Verdadeiro: representa a percentagem em volume de petróleo cru 
destilado para diferentes temperaturas. Com isso, é possível calcular o rendimento de derivado 
que o petróleo consegue produzir. 
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TABELA 3: CÁLCULO DO VALOR DE REALIZAÇÃO DE UM PETRÓLEO 
 

Derivados (A) Rendimento em 

derivados (%) 

(B) Cotação dos 

Derivados (US$/bbl.) 

Resultado (AxB) 

GLP 5 70,00 3,50 

Nafta 45 105,00 47,25 

Diesel 45 130,00 58,50 

Óleo Combustível 5 90,00 4,50 

Valor de Realização ---- ---- 113,75 

Tabela 3. Fonte: Elaboração Própria 

 Destaca-se que o preço de realização fornece apenas uma ideia do quanto poderia ser 

cobrado pelo petróleo, pois, na maioria dos casos, o preço é regulado pela oferta e demanda. A 

Arábia Saudita é uma exceção a esse predomínio do mercado, uma vez que é formadora de 

preço, determinando qual o preço de exportação dos seus petróleos. Isso ocorre pelo elevado 

volume que produz e pela dependência de seus consumidores, sendo, inclusive, responsável 

pelas flutuações do preço dos benchmarks através do controle de sua produção. 

 Portanto, quando a Arábia Saudita eleva sua produção e injeta mais oferta de petróleo 

no mercado, o preço da commodity é reduzido, diminuindo o lucro das empresas, 

principalmente aquelas que possuem elevado custo operacional. 

Mesmo assim, como o petróleo e seus derivados são commodities de alta volatilidade, 

comercializar a preço fixo pode significar uma tomada de decisão ariscada. Suponha que, no 

dia 1 de janeiro de 2014, o petróleo Brent (benchmark com rendimento semelhante ao petróleo 

XPTO) tem preço de US$ 110/bbl9 marcado na ICE (bolsa de futuros e opções de Londres) e 

                                                
9 Unidade internacional para petróleo: barril = 159 litros. 
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que a empresa decide vender uma carga de petróleo XPTO ao preço de US$ 113,75, ou seja, 

XPTO valeria US$ 3,75/bbl em relação ao Brent. 

Acontece que a carga de petróleo XPTO só carrega no dia 1 de fevereiro de 2014 

(momento em que ocorre a transferência de titularidade da carga para o comprador), e nessa 

data, o preço do Brent é US$ 115/bbl. Dessa forma, agora XPTO vale US$ 1,25 a menos que 

o Brent, em outras palavras, houve uma destruição de valor do petróleo XPTO. 

Para mitigar esse risco, as empresas comercializam suas cargas sempre referenciadas 

em benchmarks, petróleos que possuem alta liquidez em bolsa. No caso acima, a carga seria 

vendida ao preço de Brent + US$ 3,75/bbl com precificação na data do carregamento da carga. 

Assim, a empresa garantiria que o valor de mercado para XPTO sempre será US$ 3,75/bbl 

acima do Brent. 

Este conceito de precificação da carga de petróleo é fundamental para entender como 

funciona esse mercado. Grande parte do petróleo negociado no mundo é vendido a um preço 

futuro, desconhecido no momento da venda. Veja que no exemplo acima a carga foi vendida 

com precificação na data de carregamento da carga, em outras palavras, o marcador de preço 

(no caso, Brent) terá seu preço determinado pelo valor do fechamento da cotação nessa data. 

Agora, imagine que no dia 01 de fevereiro de 2014, o Brent valha US$ 100/bbl. 

Realmente, o valor de mercado da carga de XPTO estaria assegurado, mas e o faturamento da 

empresa? Nesse momento, XPTO seria vendido por US$ 103,75/bbl, US$ 10/bbl a menos do 

que fora estimado.  

Para gerenciar esse risco, seja mitigando-o seja utilizando-o a seu favor para alavancar 

o resultado de uma operação, os analistas de mercado possuem instrumentos financeiros 

chamados derivativos de petróleo, que englobam os contratos de futuros, swaps e opções de 

petróleo. Esses instrumentos serão abordados no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO II – COMERCIALIZAÇÃO DO PETRÓLEO 

II.1 - Conceitos básicos 

 O processo de comercialização de uma carga de petróleo envolve várias outras 

atividades tão importantes quanto à própria compra ou venda, sendo imprescindível o 

conhecimento de todas as atividades. 

Essas atividades vão desde a contratação de navio para o carregamento da carga ao 

desembaraço alfandegário nos portos de carregamento e descarga do petróleo. Abaixo segue 

um fluxograma das principais atividades desse complexo processo. 

FIGURA 4: FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO 

 
Fonte: Elaboração própria 

 No fluxograma acima, tem-se a ideia do processo de importação de uma carga de 

petróleo. Vale ressaltar que as operações comerciais de petróleo são classificadas em 

sistêmicas e trading complementar (ou offshore). Sistêmicas são aquelas voltadas para o 

suprimento do sistema de refino. Trading complementar é a operação que agrega valor às 

atividades comerciais, identificando onde há arbitragem10. 

                                                
10 Arbitragem: Oportunidade de comprar em um determinado mercado e vender para outro, 
auferindo lucro em virtude de um diferencial positivo (aberto) entre os mercados.  
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Cada tipo de operação possui sua peculiaridade. Nas operações sistêmicas, deve-se ter 

um cuidado maior no diferencial petróleo-derivado (chamado crack), pois o objetivo é 

comprar petróleo o mais barato possível e vender o derivado mais caro possível, maximizando 

a margem da refinaria. 

No trading complementar, o foco deve ser a operação propriamente dita – ou seja, a 

compra e a venda do petróleo, sem haver preocupação com o refino. É a operação offshore 

(trading complementar) que deixa transparecer todas as habilidades do trader em suas 

operações, que serão ilustradas no próximo capítulo, analisando quais estratégias e alternativas 

podem ser usadas para mitigar o risco envolvido nessa operação, utilizando os derivativos de 

petróleo existentes. 

II.1.1 – Principais marcadores de preço 

Como foi mencionado no capítulo anterior, as cargas físicas de petróleo são 

negociadas no mercado usando os benchmarks que possuem transparência, publicidade e 

liquidez suficientes. São exemplos desses marcadores, os petróleos tipo Brent e WTI. O 

primeiro é responsável, direta e indiretamente por cerca de 70% das negociações dessa 

commodity. O cru tipo Brent, nome de uma antiga plataforma da Shell, é produzido no Mar do 

Norte e carregado em um dos maiores terminais de petróleo – Sullom Voe, nas ilhas Shetland, 

no Reino Unido –, e é comercializado no Incoterm
11 FOB (free-on-board). 

O WTI (West Texas Intermediate) é um petróleo produzido em Oklahoma na cidade 

de Cushing e é o principal indicador de preço para os Estados Unidos. Também conhecido 

como Texas Light Sweet (Texas leve e doce) por ter baixa densidade – maior grau API – e 

baixo teor de enxofre em sua composição. 

Segue uma tabela com os principais marcadores de petróleo no mundo e suas 

características: 

                                                
11 Incoterm: São termos utilizados no comércio internacional para regular a entrega do bem 
que está sendo transacionado. Por exemplo, o Incoterm FOB indica que o fretamento, seguro e 
titularidade sejam transferidos para o comprador a partir do porto de origem. 
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TABELA 4: PRINCIPAIS MARCADORES DE PREÇO DE PETRÓLEO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

 

Marcador Teor de 

Enxofre 

Grau 

API 
Local de Produção 

Brent 0,45% 38 Sullom Voe 

WTI -West Texas Intermediate 0,3% 38-40 Cushing, Oklahoma. Midland, Texas. 

LLS – Light Louisiana Sweet 0,4% 34 - St. James, Louisiana, EUA. 

Dubai 2,13% 31 Fateh, Dubai 

Minas 0,09% 34 Dumai, Indonésia 

Fonte: Site da Energy Intelligence. 

Inúmeras são as variáveis que interferem no preço desses marcadores, destacando-se o 

crescimento econômico mundial, sazonalidade e capacidade de refino. Os preços também 

sofre influência da OPEP e da política de estoques americanos. 

Devido à grande liquidez que esses tipos de petróleo possuem, sua comercialização foi 

padronizada e passaram ter seu preço fixado em bolsa através de contratos de futuros, como o 

de Brent ICE e WTI. Inicialmente esses contratos eram negociados bilateralmente – assim, o 

risco de contrapartida (inadimplência) era assumido por ambas as partes. Uma vantagem da 

atuação da bolsa foi que as negociações passaram a ser intermediadas, com a criação de 

câmaras de compensação em 1970 e, dessa forma, o risco de inadimplência foi reduzido. 

II.1.2 – Derivativos de petróleo 

Segundo a CVM, derivativos são "contratos que derivam a maior parte de seu valor 

de um ativo subjacente, taxa de referência ou índice que pode ser físico (café, ouro, petróleo 

etc.) ou financeiro (ações, taxas de juros etc.), negociado no mercado à vista ou não (é 

possível construir um derivativo sobre outro derivativo)".  

Os principais derivativos podem ser classificados em contratos a termo, contratos de 

futuros, opções de compra e venda, e operações de swaps. 
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• Contrato a termo: são contratos no qual as partes se comprometem a comprar ou 

vender algum ativo numa data futura a um preço fixado na data de acerto do contrato. 

Em geral, negociado no mercado de balcão. 

• Contratos de futuros: são contratos no qual as partes se comprometem a comprar ou 

vender algum ativo a um dado preço numa data futura. Só podem ser negociados em 

bolsa. 

• Opções: são contratos que dão, ao seu titular, o direito de comprar ou vender um ativo 

por um preço pré-estabelecido. Para isso, o comprador deverá pagar um prêmio 

(adquirindo o direito, mas não a obrigação de exercê-lo) para o vendedor dessa opção 

(obrigado a cumprir com seu papel de atender ao direito do comprador). São tipos de 

opções: 

o Opção de compra (call): dá o direito de comprar o ativo; 

o Opção de venda (put): dá o direito de vender o ativo; 

o Opção do tipo americano: pode ser exercida a qualquer momento até seu 

vencimento; 

o Opção do tipo europeu: só pode ser exercida apenas na data de seu vencimento. 

 

• Swaps: são contratos bilaterais nos quais as partes trocam fluxos de caixa no futuro. O 

objetivo desse derivativo é possibilitar a troca de rentabilidade (e/ou de indexadores) 

de valores a receber ou a pagar, embora nem sempre os swaps sejam negociados com 

essa finalidade. 

II.1.2.1 – Operações de bolsas e de balcão 

Chamam-se de mercado de balcão e de mercado organizado (ou bolsa), os ambientes 

de negociação que envolvem os derivativos.  

No mercado de balcão, as operações são realizadas de forma personalizada e as partes 

negociam os derivativos diretamente entre si – assim, há grande flexibilidade na negociação 

dos itens de contrato, como qualidade, quantidade, prazo, garantias, preço etc. 

Entretanto, essas operações sem o intermédio de agentes financeiros, sem registro de 

custódia das bolsas – por meio de corretoras –, câmara de compensação ou liquidação geram 

algumas dificuldades, tais como a falta de padronização, divulgação, risco de crédito 
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(inadimplência) e impossibilidade de transferência de posições sem acordo bilateral (baixa 

liquidez). 

Para resolver os problemas mencionados acima, surgiu o mercado organizado de bolsa. 

Nele houve a padronização das operações, com as bolsas se interpondo nas negociações e 

assumindo o risco antes inerente às partes comprada e vendida. No caso dos derivativos 

negociados em balcão, os principais exemplos são os contratos a termo, os swaps e as opções 

flexíveis.  

Dessa forma, a bolsa é o mercado organizado. Sua principal característica é manter a 

transparência na formação do preço, além da facilidade de negociação, criação de liquidez, 

formalização do sistema de garantias na realização e liquidação do negócio. Em contrapartida, 

há a perda de flexibilidade. Vale lembrar que para fazer operações de papel12 casadas com a 

física (cargas de petróleo para proteger), geralmente vem associada a um custo de liquidez não 

desejado. 

Abaixo se percebe a diferença entre esses dois ambientes de negociação: 

TABELA 5: DIFERENÇAS ENTRE AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO 
 

Características Mercado de balcão (OTC) Mercado organizado (bolsa) 

Liquidação do contrato 
Estipulado a partir da 
necessidade das partes 

Padronizado 

Ambiente de negociação Qualquer Em ambiente comum de negociação 

Fixação de preços Negociação Cotação aberta 

Flutuação de preços Livre Limites de preços (alta e baixa) 

Relação entre as partes Direta Por meio da câmara de compensação 

Garantia Não existe Sempre para o vendedor 

Risco de contrapartida Assumida pelo comprador Assumida pela câmara de compensação 

Regulação Não existe 
Regulação governamental e auto-

regulação (bolsa) 

Liquidez Baixa Ampla nos mercados consolidados 

Fonte: Instituto Educacional – BM&F Bovespa – Capítulo 6 

                                                
12 Expressão usada no mercado de petróleo para designar as operações com derivativos 
genericamente. 
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As bolsas organizadas nasceram com o objetivo de assumir alguns riscos que as 

empresas não estavam dispostas a correr, mas inevitavelmente assumiam. Existem cinco tipos 

de riscos envolvidos na operação de derivativos: 

a) Risco de mercado: Alterações súbitas na oferta e demanda afetando o preço do 

ativo; 

b) Risco de crédito: É a inadimplência – o risco de a contraparte não liquidar um 

contrato derivativo; 

c) Risco operacional: falhas nos equipamentos e fraude. 

d) Risco de liquidez: incapacidade de comprar ou vender commodities; 

e) Risco legal: novas regulamentações. 

II.1.2.2 – Contratos futuros de petróleo 

Em quase sua totalidade, os contratos de futuros são encerrados a partir de uma 

liquidação financeira, ao contrário do que ocorre na entrega física da commodity. De acordo 

com a ICE e a NYMEX, menos de 2% dos contratos de futuros de energia abertos 

chegam à entrega física. 

Tanto o contrato de futuro como o contrato forward (contrato a termo) tem o 

compromisso de comprar ou vender determinado ativo numa data específica no futuro, por 

preço previamente estabelecido. No mercado de petróleo, nem todos os contratos de futuros 

estabelecem esse compromisso de entrega, o que ocorre no contrato de ICE Brent, em 

oposição ao contrato de Nymex WTI. 

Além disso, as grandes diferenças entre o contrato de futuro e a termo é que o primeiro 

é negociado em uma bolsa organizada, além de ter características padronizadas. Dessa forma, 

os contratos são sempre relacionados ao seu mês de vencimento. Nos contratos de petróleo 

que prevê entrega física, o período de entrega ocorre ao longo do seu mês de vencimento. 

O detentor da posição vendida tem o direito de escolher quando fará a entrega dentro 

do período especificado previamente. Ainda tratando-se de commodities, além de a bolsa 

definir o período de entrega, ela também especifica a quantidade do ativo que deverá ser 

entregue em um contrato, a forma de cotação do preço, a qualidade do ativo e o local de 

entrega. A International Exchange (ICE) inclui, entre a lista de commodities negociadas em 

contratos de futuros, o petróleo do tipo Brent. Segundo James (apud MATTUS, 2005, pg. 21), 
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“a utilização dos contratos de futuros no mercado de petróleo têm dois objetivos principais: 

proteger produtores, refinadores e consumidores da flutuação dos preços dessa commodity e 

proteger o valor do óleo, dos refinados e do gás natural”. O mercado de petróleo futuro 

permite às partes envolvidas na negociação da commodity gerir melhor seus riscos. 

Como citado anteriormente, o principais marcadores de preço no mercado de petróleo 

são os contratos de futuros de Brent e WTI. Como todo contrato de futuro, estes são 

padronizados e seguem regras estabelecidas por suas respectivas bolsas, Intercontinental 

Exchange (ICE) e New York Mercantil Exchange (NYMEX). 

TABELA 6: PRINCIPAIS CONTRATOS DE PETRÓLEO FUTURO 
 

 NYMEX Light Sweet Crude 

(WTI) 

ICE Brent Crude 

Unidade de Contrato 1000 barris 1000 barris 

Preços Cotados em US$ por barril Cotados em US$ por barril 

Meses de Negociação 

São listados contratos para 30 

meses consecutivos, além de 

contratos que se estendem até 

sete anos em diante (nos 36, 

48, 60, 72 e 84 meses) 

São listados contratos por 12 

meses consecutivos, sendo que 

no segundo ano são listados 

trimestralmente e 

semestralmente a partir do 

terceiro ano. 

Último dia de negociação 

Três dias antes do 25º dia do 

mês que precede o mês da 

entrega 

Último dia útil antes do 15º dia 

do mês que precede o mês de 

entrega 

Limite diário 

US$ 3/bbl, exceto nos dois 

primeiros meses nos quais os 

preços podem variar US$ 

15/bbl 

Não há limite diário 

Entrega Padrão FOB Cushing, Oklahoma Liquidação Financeira 
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Fonte: Site da ICE e da NYMEX 

É muito importante, ao lidar com os contratos de futuros, atentar para o vencimento 

(último dia de negociação) para não ser obrigado a realizar a entrega física – nesse caso, no 

contrato de WTI.  

Algumas situações podem ser simuladas: 

Simulação 1: Uma empresa comprou 100 lotes de WTI Jan/15 ao preço de US$ 

100/bbl para especulação. Nesse caso, a empresa está longa em petróleo (posição comprada) 

esperando que o preço dessa commodity suba no futuro e consiga auferir lucro com a operação 

reversa – venda desses lotes –, lembrando que é necessária a venda para liquidação do 

derivativo antes do vencimento desse contrato (22/12/14), uma vez que prevê o recebimento 

da carga física. 

FIGURA 5: LUCRO NA COMPRA DE WTI 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Simulação 2: Uma empresa vende 500 lotes de ICE Brent Dez/14 à cotação de US$ 

100/bbl. Nesse caso, a empresa está curta em petróleo (posição vendida) esperando que o 

preço dessa commodity caia no futuro para que consiga auferir lucro com a operação reversa – 

compra desses lotes – aqui não haveria, na verdade, a necessidade de comprar antes do 

vencimento (14/11/2014) uma vez que há a premissa de liquidação financeira, apesar de não 

ocorrer muito na prática. Como a empresa quer maximizar seu lucro na operação, ela tende a 

finalizar sua posição no melhor momento. 
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FIGURA 6: LUCRO NA VENDA DE ICE BRENT 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 

Simulação 3: Uma empresa compra 250 lotes de WTI Dez/14 e vende 250 lotes de 

ICE Brent Dez/14 ou, em outras palavras, compra 250 lotes do Spread WTI-Brent Dez/14. 

Nesse caso, a empresa está longa em WTI (posição comprada), e curta em ICE Brent (posição 

vendida) esperando que o diferencial entre essas commodities aumente no futuro, para que 

consiga auferir lucro com a liquidação desses lotes. O spread no início da operação é US$ –1. 

Vale lembrar que como estão sendo comercializados dois contratos futuros diferentes, deve-se 

prestar atenção ao prazo de vencimento mais recente, no caso, ICE Brent (14/11/2014). Caso 

na expiração do contrato não seja liquidada a posição de WTI concomitantemente com a de 

ICE Brent, o trader muda seu risco, deixando de ser longa no spread para longa no WTI. 

FIGURA 7: LUCRO NA COMPRA DO SPREAD WTI-ICE BRENT 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 

Simulação 4: Uma empresa compra 50 lotes de WTI Dez/14 e vende 50 lotes de WTI 

Jan/15 ou, em outras palavras, compra 50 lotes do time spread WTI Dez/14-Jan/15. Nesse 

caso, a empresa está longa em WTI Dez/14 (posição comprada) e curta em WTI Jan/15 
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(posição vendida) esperando que o diferencial entre esses contratos aumente no futuro para 

que consiga auferir lucro com operação reversa (respectivamente, venda e compra). O time 

spread no fechamento da operação é US$ 0,50. Nesse caso, como se trata da mesma curva 

futura, a intenção é diminuir o risco ao especular apenas com um dos contratos. Isso ocorre 

porque as variáveis que afetaram o primeiro mês da curva poderão também afetar os meses à 

frente em uma proporção diferente.  

Pode-se dizer que o trader está especulando na curva futura do WTI, esperando que o 

backwardation
13

 (nesse caso) aumente para auferir lucro. Esse tipo de estratégia é muito 

comum quando se considera que a demanda está mais forte no curto prazo, onde os preços 

praticados no presente são maiores que os esperados para um momento futuro. 

FIGURA 8: LUCRO COMPRA TIMESPREAD WTI DEZ14-JAN15 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 

Como exemplo, foram simulados quatro casos de especulação através de contratos de 

petróleo futuro: 

Flat price: É a posição através de um único contrato de futuro ilustrada na simulação 1 

e 2. 

Spread: É a posição através da diferença entre dois contratos de futuros diferentes 

ilustrada na simulação 3. 

Timespread: É a posição através da diferença entre dois contratos de futuros iguais 

com vencimentos diferentes ilustrada na simulação 4. 

 
                                                
13 Estrutura de mercado que indica uma curva descendente em relação a uma posição futura, 
sinalizando um nível de preços mais favorável para a compra no longo prazo. 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

U
S$

/b
b

l

Compra de 50 lotes de TimeSpread WTI Dez/14-Jan/15



 

30 

 

II.1.2.3 – Complexo Brent 

Atualmente cerca de dois terços das negociações de petróleo14 utilizam como 

referência o Complexo Brent que inclui o ICE Brent, BFOE, Dated Brent, Contracts for 

diferences (CFD), Dated to Frontline (DFL) e Exchange Futures for Physical (EFP). 

a) ICE Brent: contrato futuro de petróleo negociado na bolsa em lotes de mil bbl para 

meses futuros com previsão de liquidação financeira contra o BFOE. 

 

b) BFOE: cesta de petróleos do mar do Norte formado por Brent, Forties, Oseberg e 

Ekofisk. Trata-se de um contrato híbrido de balcão, ou bilateral, que prevê entrega 

física sendo negociado em lotes de 600 mil bbl (exigindo a entrega física) ou em lotes 

parciais de 100 mil bbl (não exigindo a entrega física). 

 

c) Dated Brent: refere-se ao preço das cargas de petróleo leve do mar do norte que tem 

suas datas de entrega determinadas. Cargas sem datas de carregamento são conhecidas 

como papéis e negociadas para especulação e proteção (hedge). Pode-se afirmar que o 

contrato de Dated Brent representa um contrato de balcão ou bilateral (negociado 

como swap) mais próximo da carga spot que tem seu preço definido pelo menor preço 

entre as cargas de petróleo que compõe a cesta do BFOE (Brent, Forties, Oseberg e 

Ekofisk).  

 
A Platts

15 publica diariamente o Dated Brent baseado na visão de mercado 

expressa naquele dia. O Dated Brent é valor mínimo entre os grades BFOE 

disponíveis para carregar entre 10 dias e 30 dias à frente. Vale destacar que em virtude 

do alto teor de enxofre presente no petróleo Forties, ele é geralmente o mais 

descontado e determina o preço do contrato de Dated Brent. 

Segue a fórmula utilizada pela Platts para publicar as cotações diárias do Dated 

Brent com seus respetivos pricings. 16 

 

                                                
14 Segundo dados da Intercontinental Exchange (ICE – bolsa de commodities de Londres) 
15 Importante agência de informação de mercado responsável por dar transparência e publicar 
os preços de algumas commodities e swaps. 
16 Fórmula retirada do Crude Oil Methodology da Platts versão maio/15 através de 
entendimento do autor. 
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Explicando melhor, o Dated Brent é formado a partir de três parcelas. A primeira 

representa o menor prêmio negociado no mercado para as cargas de Brent, Forties, 

Oseberg e Ekofisk que carregam de 10 a 30 dias à frente. A segunda parcela representa 

o valor do CFD que precificam de 10 a 30 dias à frente. E por último, valor publicado 

para o contrato de BFOE de dois meses seguintes. 

 

d) Contracts for Differences (CFD): Segundo Barrera-Rey e Seymour, "CFD é uma 

transação financeira em que duas companhias negociam um diferencial de preço 

flutuante por um fixo entre o preço imediato e o preço forward (a termo)".
17 Em outras 

palavras, CFD é a diferença entre os preços do Dated Brent (mercado imediato) e o 

BFOE (mercado forward ou a termo). 

As operações de CFD retratam a expectativa do mercado em relação ao preço 

futuro do petróleo Brent, elas representam a inclinação da curva futura, ou seja, 

determinam o Backwardation ou o Contango. Brent CFD são swaps de curto prazo 

acessado pelo Platts para cada oito semanas a frente da data atual. 

e) Dated-to-Frontline (DFL): contrato de balcão ou bilateral que não prevê entrega 

física e são comercializados em lotes de 1000 bbl possuindo precificação mensal e 

representa a diferença mensal entre o preço de fechamento do dia de Dated Brent e do 

ICE Brent. Destaca-se que há um descasamento temporal entre os dois fechamentos, 

uma vez que o Dated Brent tem seu preço definido às 16h30min e o ICE Brent às 19 

horas; 

 

f) Exchange Futures for Physical (EFP): Segundo a Intercontinental Exchange: "é um 

mecanismo alternativo usado para precificar o petróleo físico". Com esse contrato, o 

participante troca suas posições futuras em posições físicas. É considerado um contrato 

bilateral híbrido que prevê entrega física e são comercializados em lotes de 600 mil 

bbl. 

                                                
17 Adaptado para o português. 

Brent DTD = Min (Prêmio cargas físicas entre 10-30dias) + CFD´s (10-30 dias) + 
BFOE (M+2) 
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 O mais interessante nesse mercado é a facilidade de liquidar uma posição em outro 

instrumento, caso não seja possível no contrato a ser liquidado. Imagine uma posição 

especulativa em Dated Brent através de um swap. Em caso de perda, poderia ser utilizada 

outra posição especulativa em sentido contrário em contratos de ICE Brent e DFL. 

Como se vê abaixo, todos os contratos do Complexo Brent se comunicam, facilitando as 

trocas de posições. 

FIGURA 9: PIRÂMIDE DO COMPLEXO BRENT 

 
Fonte: Site da Platts e ICE. 

 
Para facilitar o entendimento, foi elaborado um quadro resumo. 
 
TABELA 6: ESPECIFICAÇÕES DOS CONTRATOS DO COMPLEXO BRENT 
 

Contrato 

Brent 

Datado 

(Spot) 

CFD 
BFOE 

(Parcelas) 

BFOE 

(Full) 
EFP 

ICE 

Brent 
DFL 

Contraparte 
OTC/ 

Bilateral 
Bolsa 

OTC/ 

Bilateral 

OTC/ 

Bilateral 
Bilateral Bolsa 

OTC/ 

Bilateral 

Derivativo Não Sim Hibrido Não Hibrido Sim Sim 

Entrega Física Sim Não Possível Sim Possível Não Não 

Volume 

Mínimo 
600 kbbl 1 kbbl 100 kbbl 600 kbbl 

600 

kbbl 
1 kbbl 1 kbbl 

Precificação 5 dias Semanal Fixo Fixo Fixo Fixo Mensal 
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II.1.2.3.1 - Hedge através do Platts Window usando os instrumentos do Complexo Brent 

No mercado financeiro, existem várias empresas responsáveis por fornecer mais 

transparência ao mercado – são chamadas de agências de informação. Faz algum tempo que a 

Platts – uma das mais importantes agências – reformulou seus negócios passando a ser mais 

do que uma agência de informações. Com o advento do Market on Close (MOC) 
18, a Platts 

aumentou ainda mais a transparência do mercado se tornando uma formadora de preços. 

 Através do MOC, o Platts acessa o mercado e consegue precificar os principais óleos 

do mundo. As publicações de preços dos petróleos são utilizadas por diversas empresas para 

precificar suas cargas. Além do MOC, os participantes desse mercado usam o chamado Platts 

Window – que se refere aos 30 ou 45 minutos antes do fechamento do mercado. Nesse período 

há um aumento excessivo de participantes atuando no MOC no intuito de aproveitar últimas 

oportunidades. 

 Na prática, os participantes usam esses últimos minutos para influenciar os preços de 

fechamento do dia, uma vez que o Platts precifica os petróleos utilizando a média dos preços 

negociados nesses últimos minutos. Por exemplo, o próprio contrato de Dated Brent é 

precificado através das informações capturadas no MOC de 16 horas às 16h30min. Nessa 

janela de tempo, são negociados os instrumentos do complexo Brent – BFOE, CFD e EFP – 

sendo outra forma de adquirir contratos desses instrumentos, além dos brokers. 

II.1.2.4 – West Texas Intermediate (WTI) 

 Também chamado de Light Sweet Crude Oil Future ou petróleo doce e leve negociado 

na Nymex, é o contrato futuro que representa o petróleo com baixo teor de enxofre (sweet) e 

elevado grau API (light) produzido na região de Cushing, Oklahoma e por isso tem na base de 

sua precificação como contrato futuro a entrega através de oleoduto, o FOB Cushing. Tem 

como prazo de expiração do contrato o terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior à 

data de entrega. Em outras palavras, o contrato com entrega prevista para Dezembro/14 vence 

dia 20 de Novembro/14 e após essa data o detentor da posição vendida é obrigado a realizar 

entrega física.  

                                                
18 Procedimento que os editores do Platts utilizam para monitoramento do mercado de 
petróleo e derivados 
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Há trinta contratos de futuros mensais consecutivos de WTI postados pela Nymex que 

podem ser negociados a qualquer momento, além de contratos de mais longo prazo (ver 

Tabela 6). 

II.1.2.5 - Opções de petróleo 

Como foi visto anteriormente, o contrato de opção funciona como um seguro, no qual 

o comprador paga um prêmio ao vendedor para, no caso de sinistro, executá-lo. Segundo Hull 

(1996), “contrato de opção é o direito de comprar ou vender um ativo”. As opções fornecem 

ao comprador uma proteção contra os efeitos adversos dos movimentos imprevisíveis dos 

preços futuros em contrapartida a um pagamento de um prêmio pago antecipadamente ao 

vendedor (segundo Natemberg, apud MATTUS, 2005). 

Importante notar que o risco assumido pelo comprador de uma opção sempre será 

limitado ao prêmio pago ao vendedor. Ao contrário do que ocorre com o vendedor da opção, 

que assume um risco ilimitado (no caso da opção de compra). Vale ressaltar que, na maioria 

das vezes, há subterfúgios para limitar o risco de um vendedor de opções, principalmente no 

mercado de petróleo, como por exemplo, através da compra ou venda de contratos de petróleo 

futuro. 

São elementos de um contrato de opção: 

a) Preço de exercício: é preço no qual será executado o contrato. 

b) Data de expiração: é a data de vencimento do contrato de opção – em outras palavras, é o 

prazo que o comprador tem para exercer ou não seu direito (opção americana) ou o dia em que 

o comprador exercerá ou não seu direito (opção europeia). 

c) Prêmio: é o valor pago ao vendedor da opção. Cerca de 20 anos atrás dois economistas, 

Fischer Black e Myron Scholes publicaram uma fórmula para precificação dos contratos de 

opções baseada em algumas variáveis, como: 

• Preço atual do ativo; 

• Preço de exercício da opção; 

• Tempo que falta para a data de expiração; 

• A volatilidade do contrato de futuro da ativo; 

• A taxa de juros livre de risco. 
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Logicamente, esses são os cinco fatores que interferem no prêmio da opção. Para Fusaro 

(apud MATTUS, 2005), “em termos financeiros, o preço da opção é o simples valor presente 

do fluxo de caixa futuro que pode ser esperado por se ter um contrato de opção”. 

Da mesma forma que ocorre no mercado de ações há dois tipos de opções também no 

mercado de futuros de petróleo, as opções de compra ou Call e as opções de venda ou Put.  

a) Compra de Call de WTI: fornece ao comprador o direito de comprar contrato futuro de 

WTI ao preço de exercício através do pagamento de um prêmio ao vendedor da opção; 

no exemplo, o preço de exercício é US$ 130/bbl e o prêmio da opção é US$ 5/bbl; 

FIGURA 10: COMPRA DE CALL DE WTI 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

b) Venda de Call de WTI: fornece ao vendedor o prêmio – caso o comprador decida 

comprar contratos futuros de WTI ao preço de exercício estipulado previamente, o 

vendedor terá a obrigação de vendê-los; no exemplo, o preço de exercício é US$ 

130/bbl e o prêmio da opção é US$ 5/bbl; 
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FIGURA 11: VENDA DE CALL DE WTI 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

c) Compra de Put de ICE Brent: dá ao comprador o direito de vender contrato futuro de 

ICE Brent ao preço de exercício através do pagamento de um prêmio ao vendedor da 

opção; no exemplo, o preço de exercício é US$ 130/bbl e o prêmio da opção é US$ 

5/bbl; 

FIGURA 12: COMPRA DE PUT DE ICE BRENT 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

d) Venda de Put de ICE Brent: fornece ao vendedor o prêmio – caso o comprador decida 

vender contratos futuros de ICE Brent ao preço de exercício estipulado previamente, o 

vendedor terá a obrigação de comprá-los; no exemplo, o preço de exercício é US$ 

130/bbl e o prêmio da opção é US$ 5/bbl;  
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FIGURA 13: VENDA DE PUT DE ICE BRENT 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Outro aspecto importante nos contratos de opções é a versatilidade, pois podem ser 

negociados tanto em bolsas ou balcão. Dessa forma, para as opções de petróleo, como elas são 

baseadas em um contrato de petróleo futuro que são padronizados, elas seguem a mesma 

linha. 

Como instrumento financeiro, é um excelente instrumento de alavancagem e pode ser 

moldado para várias finalidades, como proteger o produtor e o refinador das oscilações de 

preço e garantir ao especulador vantagens no aumento da volatilidade. No capítulo 3 serão 

abordadas as estratégias que irão possibilitar esse retorno financeiro. 

II.1.3 – Comercialização 

A comercialização de petróleo é uma consequência das decisões a serem tomadas no 

processo de refino. Para adequar os derivados às especificações e normas exigidas ou atender 

à necessidade de demanda por um determinado derivado são compradas ou vendidas cargas de 

petróleo. 

Imagine que haja uma manutenção programada na destilação ou outra unidade de uma 

refinaria, uma vez que não ocorra parada na produção de petróleo que atende à refinaria, 

provavelmente teríamos um aumento do estoque de petróleo gerando custo adicional. Para 

evitar esse custo, vendem-se as cargas excedentes de petróleo não necessárias para o processo 

produtivo. Por outro lado, imagine que para atender a uma demanda sazonal de gasolina em 

uma determinada região é necessário comprar um petróleo mais rico em nafta para elevar a 

produção desse derivado.  
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Dessa forma, o processo de comercialização de petróleo é imprescindível para a cadeia 

de produção, seja pela simples compra de insumo para a refinaria, seja para otimização do 

processo de refino através de adequações na qualidade desse petróleo. Esse conceito é muito 

utilizado no Brasil, que não exporta apenas o excedente da produção, mas troca qualidades 

diferentes de petróleo para maximizar o ganho na margem de refino, importando aquele mais 

rico no derivado que mais lhe convém no momento. 

Atualmente, o Brasil é um importador líquido de petróleo – cerca de 400 mbpd (mil 

barris por dia) de importação contra 250 mbpd de exportação –, mas em virtude da descoberta 

do pré-sal pela Petrobras, prevê-se que a produção brasileira de petróleo em 2030 mais que 

dobre, atingindo cerca de 5300 mbpd. Desse montante, cerca de 1200 mbpd seria destinada a 

exportação. Em termos comparativos, o Brasil se tornaria um dos principais países 

exportadores de petróleo, trocando para o lado oposto da ponta comercial. 

Para que seja possível a comercialização, é necessário um mapeamento dos agentes no 

mercado (produtores, refinadores e traders). Esse mapeamento consiste em buscar todas as 

ofertas e demandas disponíveis daquele mercado alvo, possibilitando uma maior análise do 

valor de realização de cada oferta de petróleo. Um processo muito complexo que envolve 

enorme inteligência de mercado para acompanhamento das oportunidades que possam 

aparecer. 

FIGURA 14: PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO 

 
Fonte : Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

A partir do momento da identificação do tipo de petróleo a ser comprado ou da 

contraparte para vender seu petróleo, inicia-se a negociação comercial propriamente dita. 

1 - Monitoramento 
de mercado

2 - Negociação 
comercial

3 - RECAP

4 - Estratégia de 
hedge

5 -Monitoramento 
de P&L
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Nesse momento são negociadas a precificação da carga e as condições de pagamento para 

uma carga de petróleo específica que possui faixa de carregamento ou descarregamento pré-

fixada. 

Após a conclusão das negociações, o vendedor envia o RECAP (abreviatura de 

“recapitulation”) com o resumo dos termos da negociação que será finalizada com o envio do 

contrato comercial. 

A precificação da carga envolve a negociação do preço e o pricing da carga. Como foi 

comentada anteriormente, a negociação do preço da carga se resume a duas parcelas: o 

marcador e o diferencial (podendo ser um prêmio ou desconto). Como o marcador é 

determinado pelo produtor ou vendedor da carga de petróleo, o objetivo da negociação 

concentra-se no prêmio ou desconto em relação ao marcador. Tendo em vista que o marcador 

é o preço do petróleo no futuro, ou seja, imprevisível, o pricing determina em que momento a 

precificação dessa carga será realizada. 

A fim de entender o processo comercial, suponha que uma carga de 1.000.000 bbl de 

petróleo XPTO carregando de 29 a 30 de novembro de 2014 com pricing B/L + 5 (B/L = 0) 

foi comprada FOB19 pelo preço de Brent ICE JAN/15 + US$ 2 / bbl. Primeiramente, B/L é a 

sigla para Bill of Lading que representa um documento emitido pela empresa operadora do 

terminal de carregamento do petróleo e assinado pelo capitão do navio informando a data na 

qual foi concluído o carregamento, o volume de petróleo carregado a bordo, e outras 

informações por ora não pertinentes.  

Dessa forma, pricing B/L + 5 significa que o marcador – no caso, Brent ICE com 

vencimento em jan/15 – será precificado cinco dias após o Bill of Lading e B/L = 0 para não 

incluir o dia do Bill of Lading – caso B/L = 1 incluir o dia do evento na precificação. 

Suponha agora que através de monitoramento de mercado, foi encontrado um 

interessado na carga que fora vendida FOB ao preço de Brent ICE FEV/15 + US$ 1 / bbl com 

pricing entre os dias 22 e 26 de dezembro/14. 

                                                
19 FOB (free on board): Incoterm utilizado nos contratos comerciais para padronizar alguns 
aspectos da operação logística. Nesse caso, o navio para transporte da carga é fretado pelo 
comprador e a titularidade (responsabilidade) da carga passa no carregamento. 
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Ao olhar simplesmente os prêmios acordados na compra e na venda dessas cargas 

parece não ser um negócio lucrativo – comprar ao prêmio de US$ 2/bbl e vender ao prêmio de 

US$ 1/bbl. 

Entretanto, os marcadores e pricings escolhidos na compra e na venda são diferentes, o 

que podem configurar preços diferentes e possibilitar ganhos através de estratégias de hedge. 

No caso de um mercado em contango, ter adotado um marcador com vencimento a frente 

seria uma boa estratégia de venda uma vez que o preço desse marcador - ICE Brent FEV/15 - 

será maior que o marcador da compra - ICE Brent Jan/15. 

Contango é a contração da frase em inglês "continuos and go" que retrata a 

expectativa de um mercado fraco no presente e forte no futuro. A curva futura dessa estrutura 

é mostrada na figura 13. 

FIGURA 15: CURVA FUTURA DO ICE BRENT 

 

Fonte: Cotações do Thomson Reuters extraídas no dia 27/10/14 – Elaboração própria 

No caso de um mercado em backwardation, não teria sido uma boa decisão a troca do 

pricing de venda para um momento mais afastado da compra, uma vez que haveria uma 

tendência de desvalorização do marcador. 

Backwardation é uma curva futura que representa um mercado presente forte, em 

outras palavras, uma demanda exacerbada ao se comparar a oferta disponível. 

Consequentemente, o mercado projeta uma elevação na oferta ou redução na demanda no 

futuro. A curva futura do backwardation é mostrada na figura 14 durante o período de dez/14 

à abr/15. 
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FIGURA 16: CURVA FUTURA WTI 

 Fonte: Cotações do Reuters extraídas no dia 27/10/14 – Elaboração própria 

No exemplo acima, se a diferença entre os pricings de compra e venda for superior que 

a diferença entre os prêmios de compra e venda, a operação será lucrativa, desde que a 

estratégia de hedge seja aplicada corretamente, capturando o Contango do mercado futuro.  

 No próximo capítulo será abordado como capturar esse contango através dos 

instrumentos disponíveis no mercado, muito utilizados, inclusive, para financiar tancagem de 

petróleo. 
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CAPÍTULO III – ESTRATÉGIAS DE HEDGE 

A procura pela proteção contra oscilações inesperadas nos preços é uma prática antiga 

que remonta a meados do século XIX no mercado de commodities agrícolas de Chicago, 

quando produtores almejavam reduzir o risco de queda no preço. Se os produtores 

resolvessem levar toda sua produção no mesmo dia, teria um excesso de oferta e os preços 

despencavam. Com a finalidade de evitar esse risco, compradores e vendedores passaram a 

negociar os preços antes da entrega. Essa foi a origem das operações a termo que mais na 

frente foram aperfeiçoadas nas opções de compra, de venda e nos contratos de futuros. 

Conforme foi informado nos últimos parágrafos do capítulo 1, o petróleo é negociado 

com base na precificação de um marcador. Dessa forma, tanto o comprador quanto o vendedor 

correm risco na comercialização, caso a precificação desse marcador esteja descasada20. Neste 

capítulo, esse conceito será abordado inúmeras vezes. 

 Importante também destacar que as estratégias que serão abordadas envolvem os 

casos em que há algum risco de preço envolvido, e na maioria das vezes não é necessário o 

uso de derivativos para eliminar esse risco. Nesses casos, há possibilidade de ajuste na 

precificação combinada com o fornecedor/cliente. Por exemplo, a compra e a venda de uma 

carga ao pricing de cinco dias após o Bill of Lading – assim, não haverá risco de preço. 

Imagine que numa operação complementar (operação offshore) a compra precifica no 

dia de carregamento e a venda no dia da descarga (pelo menos o tempo de viagem se interpõe 

entre o carregamento e a descarga). Há um risco de preço que não deve ser assumido. 

Através dos contratos de futuros, swaps e dos contratos de opção, consegue-se montar 

estratégias contra esse risco de preço. Entretanto, um fator que pode interferir na construção 

dessas estratégias de proteção é a liquidez de mercado. Imagine tentar proteger um volume de 

petróleo precificado em contrato futuro de Brent ICE com vencimento de 12 meses à frente. 

Dependendo do volume necessário para sobrepor o volume físico, possivelmente terá 

problemas de liquidez.  

Esse é um problema costumeiramente vivido ao se tentar proteger uma carga de Dated 

Brent por meio de um swap ao invés de utilizar os recursos do Complexo Brent. Como em 

                                                
20 Expressão usada para indicar que o pricing de compra não coincide com o pricing de venda. 
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todo swap, é necessário encontrar alguém disposto a assumir a posição oposta, correndo um 

risco contrário ao seu para se proteger completamente. 

Os participantes do mercado incluem bancos, investidores, corretoras, empresas etc. 

Alguns agentes interferem diretamente na liquidez. São os hedgers, os especuladores e os 

arbitradores. 

a) Hedgers: são agentes econômicos que desejam se proteger dos riscos derivados das 

variações de preço. Os mercados futuros foram criados originalmente para atender às 

necessidades dos hedgers. Eles enfrentam o risco associado ao preço de um ativo e 

usam os mercados de futuros e de opções para reduzí-lo ou eliminá-lo. Vale lembrar 

que da mesma forma que uma operação de hedge pode eliminar os riscos de oscilação 

de preços, essa mesma operação impede a realização de lucros potenciais. 

b) Especuladores: ao contrário dos hedgers, os especuladores estão dispostos a correr o 

risco de oscilação do mercado e, dessa foram, aceitam ficar expostos a algum prejuízo. 

Os especuladores que operam pequenos ou médios volumes, e que não se expõem a 

riscos elevados colaboram para a redução da flutuação de preços, pelo fato de 

comprarem na baixa do mercado, reduzindo a tendência de queda, e venderem na alta, 

reduzindo altas exageradas. Esses agentes também elevam a liquidez do mercado. 

c) Arbitradores: são os que realizam uma operação de arbitragem, ou seja, operações 

simultâneas de compra e venda em dois mercados distintos. Dessa forma, percebe-se 

que esse agente assume um risco mínimo, uma vez que a arbitragem só será realizada 

quando houver ganho certo. 

 

Diferenciando os agentes do mercado, é importante destacar que o objetivo que norteia o 

hedge é a mitigação do risco ao invés da busca de ganhos. O hedge existe para garantir uma 

margem na operação física. Ao contrário, seria especulação ou arbitragem. Apesar dos 

derivativos serem usados em bolsas organizadas desde o século XIX, seu uso para o mercado 

energético só foi desenvolvido a partir da década de 80 com a desregulamentação do preço de 

energia nos EUA. 

Numa operação de hedge, alguns participantes têm posições discrepantes perante o ativo 

que se está sendo protegido, como será ilustrado abaixo. 
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a) Produtor: interessado no maior preço possível para o petróleo, estando na posição 

comprada ou longa no ativo; 

Exemplo: Se um produtor vende uma carga de petróleo com precificação no futuro, seu risco 

a partir da data da venda é o mercado de petróleo cair e a margem que havia projetado no 

momento da venda se esvair. Para se proteger, bastaria vender no mesmo montante contratos 

futuros de petróleo para, caso o preço da commodity cair, o produtor liquidar sua posição com 

ganho, encerrando o contrato.21 Nesse caso, o lucro auferido compensaria a perda na carga 

física. 

FIGURA 17: HEDGE DE UM PRODUTOR – CONTRATOS DE FUTUROS 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Simulando valores abaixo, nota-se que a carga estaria protegida caso o petróleo caísse 

US$ 50 / bbl, pois a perda de receita do momento da venda até a precificação da carga seria 

compensada por um ganho no contrato futuro. 

  

                                                
21 Os contratos de futuros são encerrados com a operação inversa – neste caso, comprando 
contratos de futuros. 
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TABELA 7: RESULTADO HIPOTÉTICO DE UM REFINADOR 
 

 
Nota: No segundo momento, o contrato de futuro é encerrado com a operação inversa 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 
 
 

b) Refinador: interessado no menor preço possível para o petróleo e maior possível para 

os derivados, estando na posição vendida ou curta no petróleo e comprada ou longa 

nos derivados do petróleo. Como se trata de vários derivados a serem protegidos, é 

importante saber qual o rendimento do petróleo na refinaria e qual margem está sendo 

fixada; 

Exemplo: Se um refinador compra uma carga de petróleo com precificação no futuro, seu 

risco a partir da data de compra é o mercado de petróleo subir e sua margem de refino sumir. 

Adicionalmente, o refinador também está preocupado com a venda dos derivados proveniente 

do processamento desse petróleo (que leva algum tempo para ser produzido). Dessa forma, 

seu risco associado está ligado ao estreitamento do crack spread (produto - petróleo). Para se 

proteger, o refinador deve comprar contratos de petróleo futuro e vender contratos futuros de 

derivados simultaneamente para garantir sua margem de refino. Se o petróleo subir e os 

derivados caírem, ele poderá encerrar suas posições em futuros, auferindo lucro que 

compensaria a perda nas cargas físicas. 

 

Tempo Operação/Contrato Preço (usd/bbl)

Venda de contrato futuro 100

Preço estimado na venda 100

Compra de contrato futuro 50

Preço realizado na venda 50

Saldo em futuro 50

Saldo na carga física -50

Total 0

Momento da venda

Precificação da venda
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FIGURA 18: HEDGE DE UM REFINADOR – CONTRATOS DE FUTUROS 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

 

O mesmo acontece quando há proteção com contratos futuros para um refinador. Os 

valores esperados podem não ocorrer, mas o resultado é garantido no final. A variação 

ocorrida nos contratos de futuros compensa a variação no mercado à vista (de petróleo e 

derivados). 

TABELA 8: RESULTADO HIPOTÉTICO DE UM REFINADOR 
 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

 

Tempo Operação/Contrato Preço (usd/bbl)

Compra de contrato futuro de petróleo 80

Venda de contrato futuro de derivados 90

Preço esperado do petróleo 80

Preço esperado do derivado 90

Venda de contrato futuro  de petróleo 100

Preço realizado na compra do petróleo 100

Compra de contrato futuro de derivado 50

Preço realizado na venda do derivado 50

Variação Petróleo -20

variação Derivado -40

Variação em Futuro 60

Total 0

Precificação da compra do petróleo

Precificação da venda do derivado

Momento da compra do petróleo



 

47 

 

c) Trading Company: atua nas duas posições, tentando lucrar com a compra e a venda de 

petróleo e seus derivados. Geralmente, não possui ativos. Toda trading company (sem 

ativos) compra algo para posteriormente vender, obtendo seus ganhos nas operações 

de mercado, como por exemplo, capturando o contango para financiar uma tancagem 

(armazenagem) de petróleo. 

Exemplo: Se uma trading company vende uma carga de petróleo com precificação descasada 

da sua compra, seu risco é o preço do petróleo cair após a precificação de compra (quando o 

preço de compra não é mais uma fórmula e se torna um valor absoluto), pois o mercado de 

petróleo (marcador) continua sujeito a variações de preço até a precificação da venda, ou seja, 

o preço de compra pode ser menor que preço de venda. 

Imagine comprar uma carga ao preço de WTI Jul15 + US$ 1/bbl com precificação 

durante 1 a 5 de junho/15 e vender essa mesma carga ao preço de WTI Jul15+ US$ 2/bbl com 

precificação durante 8 a 12 jun/15. Como se trata de uma operação descasada, para proteger e 

garantir a margem da operação (US$ 1/bbl) é necessário vender contratos de WTI Jul durante 

a precificação de compra da carga e comprar os contratos de WTI Jul na precificação da 

venda. 

FIGURA 19: HEDGE DE OPERAÇÃO DE TRADING COMPLEMENTAR – CONTRATOS DE 
FUTUROS 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Num novo exemplo mais complexo, uma carga de petróleo é comprada ao preço de Brent 

ICE Jul + US$ 1/bbl na precificação de 1 a 5 jul/15 e vendida ao preço de Brent ICE Ago + 
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US$ 2/bbl precificando de 22 a 26 jul/15. Além do risco mencionado no exemplo anterior, há 

o risco da estrutura da curva futura (diferença entre ICE Brent Ago e ICE Brent Jul). 

Independente de um mercado em backwardation ou contango, é necessário travar esse time 

spread para não perder a margem esperada na operação física. 

Para isso, deve-se comprar Brent ICE Jul e vender Brent ICE Ago no momento da venda 

da carga física. Esses dois contratos comprados serão liquidados com a venda e a compra na 

precificação da compra e da venda respectivamente. 

FIGURA 20: HEDGE DE UMA OPERAÇÃO DE TRADING COMPLEMENTAR - TRAVA NA 
ESTRUTURA DA CURVA 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Note que a compra de contratos futuros de petróleo só foi realizada no momento da venda 

da carga física. Isso ocorre porque apenas com os detalhes da venda negociados é que se 

estaria assumindo um risco propriamente dito. Qualquer coisa anterior se enquadraria numa 

especulação para alavancar resultado, pois estaria antecipando uma decisão num expectativa 

de maior ganho, principalmente pelo fato do pricing de venda ser desconhecido. Caso a 

proteção seja realizada após o momento de venda da carga, também se enquadraria numa 

especulação, uma vez que o trader já estaria correndo risco de preço (o estreitamento do 

contango ou alargamento do backwardation). 

Nesse exemplo, se o mercado estiver em contango, além do ganho na operação física, o 

resultado seria alavancado com a captura da diferença entre os dois marcadores (ICE Brent 

Ago - ICE Brent Jul). 
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Como foi dito no final do capítulo anterior, o mercado em contango é um mercado fraco 

no presente que tende a se fortalecer no futuro. Dessa forma, é importante notar que esse tipo 

de operação é adotado por várias empresas no mundo para financiar uma tancagem de 

petróleo, acumulando-o em tancagem apropriada esperando o mercado fortalecer para que ele 

seja vendido (outro exemplo será abordado mais a frente). 

Segue abaixo uma tabela com preços fictícios para demonstrar o cálculo do resultado 

financeiro desse exemplo: 

TABELA 9: RESULTADO HIPOTÉTICO DA CAPTURA DE CONTANGO 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Veja que ao resultado físico (US$ 1/bbl) foi adicionado US$ 2/bbl devido à trava do 

contango no momento da venda (102-100 = 2). Além disso, o marcador da operação variou 

desde o momento da venda até a sua precificação e nada foi alterado no resultado esperado. 

Com todas as operações existentes, esses participantes são os responsáveis por manter a 

liquidez do mercado de derivativos, utilizando-o para se proteger de variações contrárias ao 

seu interesse. É importante destacar que o hedge perfeito22 na maioria das vezes é bem difícil 

de ser realizado, isso ocorre por alguns motivos que são elencados em Hull, 1996, p.94: 

a) O ativo cujo preço é protegido poderá não ser exatamente o mesmo que referencia o 

contrato de futuro. Um exemplo é quando há uma carga de petróleo precificada em 

Brent Datado (mercado de balcão) e utiliza-se o Brent ICE (mercado de bolsa) para 

proteger
23 a carga, por não haver liquidez suficiente para todo volume necessário. Na 

                                                
22 Aquele que elimina todo o risco de mercado envolvido. 
23 Leia-se: fazer o hedge 

Tempo Operação/Contrato Preço (usd/bbl)

Compra de ICE Brent Jul 100

Venda de ICE Brent Ago 102

Venda de ICE Brent Jul 99

Compra física ICE Brent Jul 99+1

Compra de ICE Brent Ago 105

Venda Física ICE Brent Ago 105+2

Saldo 1+2=3

Momento da Venda

Precificação da compra

Precificação da venda
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verdade, o risco de mercado ainda ocorre, em proporção menor, pois há o risco de 

variação no diferencial entre esses contratos, como visto anteriormente o DFL; 

b) O hedger poderá não saber com certeza a data exata em que o ativo será comprado ou 

vendido. Isso ocorre constantemente, uma vez que as cargas de petróleo e derivados 

são precificadas com base num documento emitido pelo capitão do navio que 

carregará a carga de petróleo, o Bill of Lading
24

. Assim, o hedger pode ter uma noção 

do período que o navio dará o B/L, em virtude da faixa de carregamento acordada no 

RECAP, mas não a certeza. 

c) A estratégia pode exigir que o contrato de futuro seja encerrado bem antes de sua data 

de vencimento. 

Essas situações aqui apresentadas dão origem ao chamado risco de base, ou seja, o risco de 

existir uma diferença entre o preço a vista a ser protegido e o preço futuro do contrato 

utilizado. 

Em geral, os contratos definidos em mercado de balcão possuem menor risco de base, em 

contrapartida tem elevado problema de liquidez. O Dated Brent é negociado na forma de swap 

e às vezes se torna difícil encontrar alguma contraparte disposta a correr um risco contrário. 

Num exemplo prático para se entender o que determina o risco de base, imagine que um 

produtor resolve vender uma carga de um milhão de bbl de petróleo XPTO no dia 1 de 

novembro de 2014 com período de carregamento de 20-21 de janeiro de 2015 e precificado 

em Brent Datado + US$ 2,00/bbl com pricing B/L + 5 (B/L = 0) e deseja se proteger contra 

uma possível queda futura do preço. 

Sabendo que um navio SUEZMAX25 demora em média 36 horas para carregar, tem-se o 

primeiro ponto em que o risco de base está presente, pois não se sabe ao certo qual a data que 

a precificação irá começar. Se o navio chegar no dia 20 de janeiro de 2015 e não houver 

problemas de atracação, como mau tempo, provavelmente dará seu B/L dia 21 de janeiro de 

                                                
24 Também conhecido pela sigla B/L, é o documento que registra a data e hora em que os 
mangotes de carga são desconectados, sinalizando o término do processo de carregamento do 
navio. 
25 Pela classificação internacional de tamanho de navios de petróleo, de acordo com a 
capacidade máxima de carga, temos: VLCC (Very Larger Crude Carrier): 260 mil Ton.; 
SUEZMAX (atravessa o canal de Suez): 130 mil Ton.; AFRAMAX: 80 mil Ton.; 
PANAMAX (atravessa o canal do Panamá): 50 mil Ton. 
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2015. Para se proteger contra a queda do preço entre o dia 1 de novembro de 2014 e 21 de 

janeiro de 2015, é necessário apostar em alguma data para fazer o hedge. 

Supondo que o B/L ocorrerá em 21/1/15, o produtor terá que vender 1000 lotes de 

contratos de Dated Brent no dia 1/11/14 por meio de um swap liquidando sua posição durante 

a precificação da venda, ou seja, durante os cinco dias consecutivos após o B/L – lembrar que 

o risco no dia 1/11/14 é o preço cair até o dia 21/1/15, quando começará a ser desfeita a 

operação de swap, comprando 200 contratos (200 mil bbl) de Dated Brent por dia até a quinta 

cotação consecutiva. 

Ao realizar um swap de Dated Brent, os detalhes da perna de venda e de compra são 

acertados no momento da negociação simultaneamente. 

Segue um quadro ilustrativo para auxiliar o entendimento: 

FIGURA 21: EXEMPLO DE HEDGE PERFEITO – SWAP 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Considere que no dia 21 o B/L tenha “escorregado” 26 para o dia 22/1/15. Se nada for 

feito, haverá uma exposição não desejada em 200 lotes de “contrato-papel” de Dated Brent no 

dia 22 – não há mais precificação do físico nessa data, uma vez que a precificação da carga é 

B/L + 5 – e uma exposição de 200 mil bbl em Dated Brent no dia 29/1/15 (nova data para 

precificação da carga física). 

 

                                                
26 Jargão usado para afirmar que o B/L não ocorreu no dia que foi planejado. 
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FIGURA 22: EXEMPLO DE HEDGE DESCASADO - RISCO DE BASE 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Houve então um descasamento no hedge realizado e, para consertar, deve-se vender 

200 lotes de Dated Brent em 22/1/15 para liquidar a posição nesse dia e realizar a compra de 

200 lotes em 29/1/15. Entretanto, supondo que não há no mercado ninguém disposto a assumir 

um risco tão imediato, um novo risco de base é incorporado à operação, pois não há liquidez 

suficiente no mercado. 

A solução para mitigar o risco de mercado é realizar o hedge, no momento de 

confirmação do B/L, para os dois dias expostos com contratos futuros de Brent ICE (mercado 

de bolsa) de elevada liquidez em substituição ao Dated Brent.  

Entretanto, como mencionado no capítulo anterior, o produtor ainda está correndo o 

risco de oscilação do DFL27. Numa situação em que o Dated Brent vale mais que o Brent ICE, 

e caso essa diferença aumente no dia 22/1/15, o produtor estaria comprando mais caro 

(compra anterior de 200 lotes de Brent Datado) e vendendo mais barato (compra atual de 200 

lotes de Brent ICE).  

Abaixo, segue resumo da operação completa: 

                                                
27 Dated to Frontline: Diferença entre Dated Brent e ICE Brent abordado no capítulo 2. 
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FIGURA 23: EXEMPLO DE HEDGE AJUSTADO - MITIGANDO O RISCO DE BASE 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Realizando essas duas operações no mercado financeiro, o hedger estaria ajustando 

sua proteção, apesar de não ter realizado um hedge perfeito para carga. 

Vale ressaltar que esse risco de base (Dated Brent – ICE Brent = DFL) é menor do que 

a exposição no volume direcional em Dated Brent, uma vez que estaria se trocando o risco de 

um valor absoluto de dezenas de dólares para um diferencial de alguns poucos centavos. 

FIGURA 24: COTAÇÃO DFL X DATED BRENT  

Fonte: Thomson Reuters e Platts 

O desvio padrão é a medida utilizada para determinar o quão volátil é um ativo, assim, 

representa a volatilidade do mercado, ou seja, o grau de risco do mercado desse ativo. Hull 

define dois tipos de volatilidades: histórica e implícita. 
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• Histórica: é calculada com base nos dados históricos de determinado ativo, 

permitindo conhecer o comportamento do mercado. 

• Implícita: É calculada com base nos prêmios das opções através do modelo de 

preço das opções de Black&Scholes. 

Contudo, a volatilidade é uma variável que pode proporcionar ganhos se operada com 

inteligência. Duas estratégias são comumente usadas para apostar contra grandes mudanças no 

preço de um ativo: Straddle e Strangle. 

Imagine que foi agendada uma reunião da OPEP para uma data específica para alterar 

a oferta de petróleo no mundo. Tem-se uma grande chance de aumento na volatilidade no 

mercado em virtude dessa mudança de cenário. Caso haja um corte na produção da OPEP, 

menos petróleo será ofertado e consequentemente um aumento no preço da commodity. Caso 

haja um aumento da produção da OPEP, uma queda no preço será esperada. 

Para operar nesse mercado, quatro estratégias são ideais: 

• Straddle: compra de Put e Call com mesmo preço de exercício e data de expiração. 

Espera-se grande oscilação no mercado. Preço de exercício de US$ 80 US$/bbl e 

prêmios de 3 US$/bbl. 

FIGURA 25: STRADDLE 
 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

• Straddle invertido: venda de Put e Call com mesmo preço de exercício e data de 

expiração. Espera-se pouca oscilação no mercado. 
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FIGURA 26: STRADDLE INVERTIDO 

 
Fonte : Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

• Strangle: compra de Put e Call com preços de exercício diferentes e mesma data de 

expiração. Espera-se grande oscilação no mercado. 

FIGURA 27: STRANGLE 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

• Strangle invertido: Venda de Put e Call com preços de exercício diferentes e mesma 

data de expiração. Espera-se pouca oscilação no mercado. 

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

40 50 60 70 80 90 100 110 120U
S

$
/b

b
l

Lucro Straddle Invertido (Vcall&Put@80p3)

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 80 80,5 81 81,5 82

U
S

$
/b

b
l

Lucro Strangle (Ccall@80p0.50 & Cput@75p0.5)



 

56 

 

FIGURA 28: STRANGLE INVERTIDO 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Na construção de um Straddle notar o momento no qual as duas opções (call e put) 

estão com preço de exercício próximo do preço do ativo (opções at-the-money), pois a 

operação estará equilibrada e, consequentemente, seu custo menor. As estratégias montadas 

com Strangle OTM são bem mais baratas do que as montadas com Straddle ATM. Em 

contrapartida, para se tornar uma estratégia lucrativa, as operações com Strangle necessitam 

de uma variação maior do preço do ativo. 

As opções podem ser usadas das mais diversas maneiras, dependendo da exposição ao 

risco que se quer assumir: 

a) Hedger de um produtor: O risco assumido por um produtor é a queda no preço da 

commodity. Uma combinação de opções poderia protegê-lo sem incorrer em custo 

algum. Para tanto, a estratégia mais apropriada seria a compra de uma Put e a venda de 

uma Call com mesmos prêmios, conhecida por zero cost collar. 

Exemplo: a compra de uma Put de ICE Brent a US$ 55/bbl e a venda de uma Call de ICE 

Brent a US$ 90/bbl, protegeria o produtor de uma queda do preço do petróleo abaixo do preço 

de exercício da Put (55). Em contrapartida ao benefício de custo zero (zero cost), ao vender a 

Call, o produtor estaria abrindo mão de uma possível elevação do preço do petróleo e, 

consequentemente, de uma maior receita. Em outras palavras, apenas a compra da Put já seria 

suficiente para protegê-lo, desde que assuma o custo do prêmio. 
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FIGURA 29: ZERO COST COLLAR 

 
Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

b) Hedge de um refinador: O risco assumido por um consumidor é a elevação dos 

preços do petróleo e a queda do preço dos derivados. A compra de uma Call garantirá que seu 

preço de compra não seja superior ao preço de exercício da Call. A compra de uma Put do 

derivado garantirá que seu preço de venda não seja inferior ao preço de exercício da Put. 

Entretanto, um desembolso do prêmio da opção é necessário, há um custo atrelado que pode 

ser significativo. 

Exemplo: a compra de uma Call de WTI a US$ 50/bbl a um prêmio de US$ 0,50/bbl garante 

que, caso o WTI suba a patamares acima de US$ 50/bbl (preço de exercício), o consumidor 

não perderá sua margem. Isso ocorre porque à medida que ocorre a redução de sua margem 

com a subida do petróleo, há um ganho com a opção que compensa essa perda. 
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FIGURA 30: COMPRA CALL WTI 50@0,50 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

c) Hedge de tancagem: Conforme mencionado no último exemplo do capítulo anterior no 

tópico de Contango, há a possibilidade de utilizar o mercado de derivativos para 

financiar uma tancagem de petróleo. Considerando que num mercado em Contango, o 

preço presente é mais barato que a expectativa do futuro, para adquirir essa diferença 

bastaria comprar o Timespread entre os meses desejados. 

Exemplo: Suponha que uma carga de 1.000.000 bbl de petróleo XPTO carregando de 29 a 

30 de novembro de 2014 com pricing B/L + 5 (B/L = 0) foi comprada FOB pelo preço de 

Brent ICE JAN/15 + US$ 2/bbl. Suponha agora que através de monitoramento de mercado, 

não foi encontrada empresas interessadas na carga em virtude do fraco momento que o 

mercado está passando (mercado em contango). Assim, foi decidido que essa carga será 

carregada e levada para a tancagem, onde ficará estocada até o momento em que haja algum 

comprador para ela. Nesse momento, algumas premissas estão envolvidas: 

• O valor do custo de tancagem mais o desvio de frete para levar a carga à tancagem (se 

houver) deve ser menor que valor do contango do mercado; 

• Caso seja decidido colocar a carga em tancagem flutuante para economizar custo de 

desvio de frete, a sobrestadia28 do navio deve ser menor que o valor do contango. 

Para proteger a carga contra as oscilações de mercado e possibilitar a captura do 

contango, é necessário comprar 1000 lotes de ICE Brent Jan/15 e vender 1000 lotes de Ice 

                                                
28 Diária paga ao armador do navio por deixá-lo parado. 
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Brent do mês futuro desejado (ICE Brent Fev/15 no exemplo) no momento em que for tomada 

a decisão de levar para tancagem para assegurar o resultado esperado. 

Imagine que surgiu um comprador ao preço de Brent ICE MAR/15 + US$ 2.50/bbl, que o 

Time spread Mar-Jan seja US$ 2/bbl e os custos acima mencionados US$ 1/bbl. Nesse caso, 

se for realizada a captura do contango, um resultado de US$ 1.5/bbl pode ser absorvido. Para 

tanto, no momento da venda, deve ser feita a rolagem29 do contrato futuro vendido (ICE 

Brent Fev/15 no exemplo), além de que esses contratos deverão ser desfeitos no momento da 

precificação da compra e da venda respectivamente. 

FIGURA 31: CAPTURA DE CONTANGO 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

 Segue uma tabela com preços fictícios provando que o contango esperado no momento 

da rolagem é capturado independentemente do preço que o contrato de ICE Brent assumido no 

futuro: 

  

                                                
29 Termo financeiro que significa realizar a troca de exposição de um mês por outro, se 
desfazendo da posição inicial e abrindo nova posição no mês à frente desejado. No exemplo, 
comprar ICE Brent Fev/15 e vender ICE Brent Mar/15. 
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TABELA 10: CAPTURA DE CONTANGO USANDO TANCAGEM DE PETRÓLEO 

 

Fonte: Exemplo ilustrativo – Elaboração própria 

Outra operação usando opções ao invés de contratos futuros pode ser realizada, mas para 

capturar o prêmio oriundo da venda de duas Put com diferentes preços de exercícios (Put 

Spread). 

Para uma empresa, são numerosas as vantagens ao se realizar o hedge, dentre elas: 

• Diminui a exposição de risco de preço da companhia; 

• Possibilita produtores e trading companies a oferecerem preço fixo para seus 

consumidores; 

• Assegura a vantagem competitiva atuando na alta e baixa dos preços; 

• Assegura o fluxo de caixa da companhia; 

É importante destacar que cada estratégia também possui desvantagens. Os contratos 

futuros, principalmente os vinculados ao preço do WTI e do Brent, possuem bastante liquidez, 

mas a existência de risco de base ocasiona num hedge não perfeito. No caso da Call, o 

comprador não adquire nenhuma responsabilidade sobre a operação, porém essa liberdade tem 

um custo mais alto do que outros instrumentos. 

Existem várias cotações para o mesmo derivado no mercado, por exemplo, para o 

diesel há: Nº2, ULSD, HO, Gasoil. É importante que a escolha da cotação do derivado tenha 

uma correlação mais próxima de um possível da cotação do petróleo, a fim de que as 

oscilações do mercado as afetem na mesma proporção. 

Tempo Operacao/Contrato Preco (usd/bbl)

Compra de ICE Brent Jan 60

Venda de ICE Brent Fev 61

Venda de ICE Brent Jan 50

Compra Fisica de ICE Brent Jan 50+2

Compra de ICE Brent Fev 71

Venda de Ice Brent Mar 72

Compra de ICE Brent Mar 100

Venda Fisica de ICE Brent Mar 100+2.5

Total 2.5

Custo de tancagem e desvio de frete -1

Ganho 1.5

Momento de decisao da tancagem

Momento de venda/Rolagem

Pricing de venda

Pricing de compra



 

61 

 

Independentemente da estratégia que será adotada para o hedge de cargas de petróleo, 

todas elas alcançarão seu objetivo desde que usadas corretamente e alinhadas com a política 

de risco de cada empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

Durante anos o petróleo foi a principal commodity no mercado financeiro, sendo 

responsável por guiar o planejamento estratégico em empresas e nações. Por conta do 

crescimento nesse setor, várias indústrias e nações focaram seus esforços em desenvolver cada 

vez mais essa atividade, em contrapartida, numerosos agentes passaram a fazer parte desse 

mercado: bancos, fundos de investimento, trading companies e empresas de outros setores 

interessadas na enorme margem auferida. 

Com a expansão do setor do petróleo, vários instrumentos financeiros foram criados 

para proteger contra volatilidades do mercado: os derivativos de petróleo. São quatro os 

instrumentos financeiros: contratos a termo, contratos futuros de petróleo, opções e swaps. 

Neste trabalho, o autor descreveu, com base em suas experiências práticas e estudos já 

difundidos, como utilizar esses instrumentos para se proteger da oscilação do mercado através 

de estratégias de hedge. 

O produtor quer se proteger contra a queda de preço do petróleo, o refinador quer 

assegurar sua margem de refino e o especulador quer comprar na baixa e vender na alta. Em 

outras palavras, todos os agentes estão preocupados com o risco de preço da commodity. 

Entretanto, algumas empresas de petróleo entendem que esse risco de preço é desejado 

pelos seus acionistas em virtude do petróleo ser a atividade-fim de seu negócio. Dessa forma, 

estabelecem em suas políticas de risco que todo risco sistêmico - aquele inserido na atividade-

fim da empresa - não deve ser protegido. 

Por exemplo, um trader de uma empresa produtora de petróleo com restrições de 

hedge na sua política de risco não poderia se proteger contra a queda de preço, pois o conselho 

de administração da empresa entende que esse é o risco do negócio. Porém, caso o trader 

deseje comprar uma carga para revenda, ou seja, realizar uma operação de trading 

complementar, é entendido que esse risco foi adicionado à empresa e, assim, a operação deve 

ser protegida. 

Apesar dessa limitação imposta por algumas empresas, o autor defende que algumas 

estratégias poderiam ser adotadas para não comprometer o fluxo de caixa dessas companhias. 
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Caso seja identificado que alguma operação que prejudique a política de investimentos ou o 

fluxo de caixa esperado de uma empresa, uma estratégia para proteção desse risco deveria ser 

utilizada independentemente da política de risco adotada - logicamente com prévia 

comunicação e aprovação da entidade competente.  

O autor adotou esse tema no intuito de aprofundar seu conhecimento sobre os 

instrumentos derivativos existentes no mercado para conseguir enxergar novas oportunidades 

em seu trabalho como trader de petróleo da Petrobras. 

Através de seus estudos, descreveu os pontos que elencou como mais importantes 

sobre derivativos de petróleo a fim de dar uma base conceitual para a análise das estratégias 

de hedge mais pertinentes na indústria de petróleo. Além disso, utilizou-se de exemplos de seu 

cotidiano para tornar mais fácil o entendimento de um determinado assunto numa tentativa de 

unir a teoria com a prática. 

O autor acredita que o objetivo dessa tese foi alcançado. Para concluir, é importante 

dizer que independentemente do instrumento que seja utilizado para montar uma estratégia de 

hedge (contratos futuros, opções ou swaps), cada um tem sua destinação específica, devendo 

ser utilizado de maneira correta para ter eficácia completa. Adicionalmente, lembra que as 

estratégias adotadas podem ser usadas nas demais commodities no mercado energético - 

gasolina, diesel ou querosene de aviação. 
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