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RESUMO 

Análise de bolhas especulativas nos mercados futuros: evidências para o mercado de 

petróleo, gasolina, etanol e açúcar 

A alta volatilidade nos preços das commodities no início de 2020, com o período da 

pandemia global do covid-19, trouxe um interesse para a literatura sobre a formação e 

detecção de bolhas especulativas. Este trabalho examina a formação de bolhas especulativas 

nas commodities de combustíveis e açúcar através do teste SADF e GSADF proposto por 

Phillips, Shi e Yu (2015), haja vista a interrelação entre os mercados de petróleo, gasolina e 

etanol, por serem bens substitutos, e o açúcar na concorrência por matéria-prima com o 

etanol. O teste GSADF permite detectar múltiplas bolhas na série de preços futuros da 

commodities analisadas. Os resultados apontam para 14 diferentes períodos de bolhas no 

etanol negociado na B3 (Brasil), seguidos pelo petróleo WTI e Brent com 5 períodos distintos 

de bolhas, a gasolina Rbob e o etanol chicago platts com 2 períodos distintos, e o açúcar 

NY11 com apenas 1 período (a 10% de significância). Os resultados auxiliam os agentes de 

mercado que procuram o mercado futuro para fazer o Hedge (proteção) como forma de 

planejamento da produção e proteção ao risco de altas variações nos preços dos produtos.  

Palavras-chave: Bolhas, Commodities, Mercado futuro, Açúcar, Etanol 
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ABSTRACT 

Analysis of speculative bubbles in futures markets: evidence for oil, gasoline, ethanol 

and sugar market 

The high volatility in commodities prices in early 2020, in the covid-19 pandemic 

period, brought an interest to the literature on the formation and detection of speculative 

bubbles. This work examines the formation of speculative bubbles in fuel and sugar 

commodities through the SADF and GSADF test proposed by Phillips, Shi and Yu (2015), 

due to a relationship between oil, gasoline and ethanol markets, as they are substitute goods, 

and sugar in the competition for raw material with ethanol. The GSADF test allows detecting 

multiple bubbles in the futures price series of the analyzed commodities. The results point to 

14 different bubble periods in ethanol traded on B3 (Brazil), followed by WTI and Brent oil 

with five distinct bubble periods, Rbob gasoline and chicago platts ethanol with two distinct 

periods, and NY11 sugar with only one period (at 10% significance). The results help market 

agents looking for the future market to hedge (protection) as a form of production planning 

and protection against the risk of high variations in product prices. 

Keywords: Bubble, Commodities, Futures market, Sugar, Ethanol 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

A volatilidade recente de preços no mercado das commodities agrícolas, desde o início 

de 2020 com a pandemia do covid-19, tem estimulado o debate na literatura econômica sobre 

seus possíveis determinantes. A literatura atual (Gutierrez, 2013; Etienne et. al, 2014; Li et. al, 

2017a; Silva, 2018; Silva 2020; Khan et. al, 2022) enfatiza os efeitos da crescente demanda de 

alimentos nos países em desenvolvimento, a menor taxa de crescimento da produção, e a 

relação existente entre os preços das commodities e as fontes de energia (combustíveis fosséis 

e biocombustíveis) como causas do aumento de preços, além da recente volatilidade nos 

preços das commodities ocasionado pela pandemia do covid-19. Neste contexto, este rápido 

movimento de preços, despertou o interesse de pesquisadores quanto à existência de bolhas 

especulativas durante a crise de 2007-08 (Adämmer e Bohl, 2015; Areal, Balcombe e 

Rapsomanikis, 2016; Li et al., 2017), bem como na atualidade tem despertado interesse os 

movimentos de preço no período da pandemia do covid-19 (Kotyza et. al 2021; Khan et. al, 

2022, Palazzi et. al. 2022). 

De uma maneira simples, a bolha é definida como um desvio do preço de mercado de 

um ativo ou de uma commodity do seu valor fundamental (Shiller, 1980). Os determinantes 

do valor fundamental de um ativo são seus fluxos de pagamentos, o preço futuro e a taxa de 

desconto utilizada para calcular o valor presente (Pindyck, 1993). No geral, conforme expõe 

Khan et al. (2022), as bolhas e o comportamento explosivo da série estão associadas a 

períodos de rápido crescimento ou queda de preços, se desviando dos fundamentos de 

mercado (valor fundamental).  

Em termos de eficiência econômica as bolhas especulativas geram altos custos para a 

sociedade, tais como excesso de volatilidade e distorções de preços relativos, enquanto que a 

detecção delas indicaria uma ineficiência dos mercados (Lintz, 2004). Como destaca (Areal, 

Balcombe e Rapsomanikis, 2016), a volatilidade dos preços pode afetar negativamente o 

balanço de pagamentos e piorar a qualidade de programas de segurança social, além de 

dificultar o desenvolvimento do setor agrícola.  Neste sentido, a volatilidade associada a 

evolução dos preços, desperta interesse ao fenômeno das “bolhas especulativas”.  

Historicamente, a crise no mercado de tulipas no século XVII, a grande depressão, a 

bolha das empresas “pontocom” no final da década de 1990, a crise imobiliária dos Estados 

Unidos de 2006-2008, e a mais recente bolha das criptomoedas caracterizam-se por 

movimentos especulativos e bolhas de preços. A década de 2000 presenciou também, 

períodos de aumentos e quedas de preços das commodities agrícolas no mercado internacional 
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e no Brasil. Alguns estudos testaram a presença de bolhas nestes mercados, encontrando 

evidências de que as atividades especulativas são parcialmente responsáveis pelo 

comportamento dos preços das commodities no período (Etienne, Irwin e Garcia, 2014; 

Gutierrez, 2013; Li et al., 2017). 

Ao analisar a Figura 1 abaixo, com um índice das commodities de açúcar, petróleo, 

gasolina e etanol com 1º de janeiro de 2020 base 100, observamos a alta volatilidade dos 

preços durante o período. No período inicial da pandemia do covid-19 (fevereiro 2020) há 

uma queda acentuada nos preços, com retomada acima dos níveis pré-pandemia no período 

analisado. Notavelmente a figura 1 mostra a volatilidade existente nos preços, o que levanta 

preocupações sobre as bolhas especulativas no setor, pois conforme aponta Ma e Xiong 

(2021), as bolhas são causadas por um descompasso entre oferta e demanda, acompanhados 

de uma alta volatilidade. A volatilidade de preços reduz o bem-estar social, especialmente 

para os países em desenvolvimento onde os efeitos são ainda maiores. Assim, o mercado 

futuro contém informação importante do preço no mercado físico (CHEN et. al, 2022). 

 

 

Figura 1. Índice de Preços das commodities analisadas (2018- 2021) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da bloomberg. 

 

 

A Pandemia do covid-19 foi um período catastrófico para o mercado de energia 

(petróleo, gasolina, etanol), uma vez que as restrições e o distanciamento social impactaram 

diretamente a demanda por combustíveis, restringindo a mobilidade aérea e terrestre no 
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mundo todo. Além disso, a pandemia afetou a indústria naval, que transporta 80% do 

comércio internacional, e interrompeu a cadeia de suprimentos provocando uma queda na 

demanda de energia. O mercado energético mundial tem impacto direto no crescimento 

econômico dos países, beneficiam ou prejudicam exportadores, aumentam ou diminuem 

custos de fabricação e transporte para países importadores, além de impactos na inflação, de 

tal maneira que se faz importante a análise de bolhas especulativas nestes mercados (KHAN 

et. al, 2022b)  

Com o aumento da participação do açúcar brasileiro no mercado mundial e a 

necessidade do etanol como combustível da matriz energética brasileira, o debate e 

entendimento dos preços futuros deste mercado, como forma de mitigar os riscos se torna 

necessário. Conforme destacado em Capitani et al. (2019), as mudanças significativas ao 

longo dos anos na cadeia produtiva do setor sucroenergético (impulsionados pela adoção de 

novas tecnologias e ao aumento da demanda por etanol) trouxeram destaque na geração de 

valor do setor, elencando o Brasil como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e açúcar, 

e o segundo maior em etanol. Assim, detectar bolhas especulativas nas commodities que 

influenciam o setor é de suma importância para melhoria do planejamento de safra e das 

tomadas de decisões dos participantes de mercado. 

Na presença de bolhas especulativas, Blanchard & Watson (1982) ressaltam que as 

condições implícitas de oferta e demanda são violadas se os participantes do mercado atuarem 

apenas com base na expectativa de aumento de preços no futuro. Na literatura (Wright, 2011), 

alguns economistas explicam as flutuações nos preços de mercado pela racionalidade dos 

agentes e por condições em que o mercado se insere.  

A ocorrência de períodos com bolhas especulativas em mercado de ativos e 

commodities, tem sido estudado amplamente durante os anos, tanto na teoria (Blanchard, 

1979; Blanchard e Watson, 1982; Campbell e Shiller, 1988; Pindyck, 1993) quanto 

empiricamente (Adämmer e Bohl, 2015; Areal, Balcombe e Rapsomanikis, 2016; Brooks, 

Prokopczuk e Wu, 2015; Gronwald, 2016; Li et al., 2017; Li, Li e Chavas, 2017; Liu, Filler e 

Odening, 2013), gerando extenso debate sobre os fatores que geram as bolhas e os testes 

empíricos mais robustos para captar a presença delas. 

Para lidar com a detecção de bolhas, várias técnicas foram propostas ao longo dos 

anos como forma de datar os períodos de bolhas, bem como detectar precocemente a sua 

formação. Gürkaynak (2008) fez uma revisão dos quatro principais métodos de detecção de 

bolhas existentes: 1) variance bounds tests (Shiller 1980; Le Roy and Poter 1981); 2) West’s 

two-step test (West 1987; Chirinko and Schaller 1996); 3) Integration/Cointegration based 
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tests (Diba e Grossman 1987); 4) intrinsec bubble test (Froot and Obstfeld, 1992). No entanto, 

de acordo com o autor, os métodos não se mostraram tão eficazes para detectar a presença de 

bolhas, uma vez que é de extrema importância diferenciar aumentos de preços, de bolhas 

especulativas.  

Recentemente, Phillips, Shi e Yu, (2015) propuseram uma nova metodologia (PSY, 

2015) para detectar comportamentos explosivos de série temporal, ou seja, um teste de raiz 

unitária da cauda direita, responsável por captar a existência de bolhas especulativas. Ao 

contrário do teste padrão ADF (Augmented Dickey – Fuller) em que a hipótese alternativa se 

refere ao lado esquerdo da distribuição de probabilidade, PSY testa a hipótese alternativa da 

cauda direita, onde estão localizadas as raízes explosivas. Conforme destaca(Gutierrez, 2013), 

identificar as raízes explosivas na série de preço de commodities tem relação direta com as 

teorias sobre bolha especulativas, tanto as bolhas racionais (Blanchard e Watson (1982); Diba 

e Grossman, 1988) quanto as irracionais (Campbell e Shiller, 1988; Shiller 2005). 

 

Objetivo 

Diante do exposto, três questões principais norteiam a pesquisa. Existem bolhas de 

preços no mercado futuro das principais commodities que se relacionam com o setor 

sucroenergético (etanol e açúcar)? Quais mercados ficaram mais propensos a bolhas de preços 

durante o período da pandemia do COVID-19? Quantas bolhas e qual o período de duração 

delas, se existiram? Vários estudos focam na raiz do boom de preços de commodities, 

enquanto poucos deles tem investigado a relação dos aumentose quedas de preços pela ótica 

das bolhas especulativas. Assim, o objetivo do trabalho é analisar uma anomalia específica 

que ocorre na formação do preço de ativos e commodities, conhecido como bolhas 

especulativas e suas possíveis causas. A Hipótese da Eficiência de Mercado (FAMA, 1970) 

afirma que os mercados são eficientes em relação a informação e os preços do bem refletem 

toda informação pública disponível, não havendo anomalias no mercado. No entanto, a 

anomalia de mercado (bolha especulativa) acaba contradizendo a H.E.M e o mercado futuro 

não seria eficiente em predizer o preço spot (ao final do contrato).  

 

Hipotese 

Investigar a existência de bolhas especulativas nos mercados futuros das principais 

commodities que afetam os preços do Etanol e do Açúcar. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As bolhas especulativas tanto nos mercados de ações, câmbio, setor imobiliário e 

commodities tem sido muito falada nos últimos anos, porém não muitas delas com caráter 

científico. No campo da eficiência econômica a presença das bolhas nesses mercados gera um 

custo para a sociedade, com distorções nos preços relativos e aumento da volatilidade dos 

preços. Ao olharmos o campo acadêmico, detectar bolhas especulativas apontam para fortes 

indícios de uma ineficiência de mercado, contraponto à Teoria clássica da Hipótese de 

Eficiência de Mercado proposta por FAMA (1970). 

Nesta seção vamos introduzir o conceito e definições das bolhas, bem como um 

breve histórico, avançando à teoria neoclássica da hipótese de eficiência de mercado (baseada 

na racionalidade dos agentes na tomada de decisão, não havendo bolha) e a teoria 

comportamental ou irracional (considerando fatores psicológicos que inviabilizam os 

mercados serem eficientes, haveno desta forma bolhas especulativas). Após, é feita uma seção 

apresentando a importância do setor sucroenergético e dos contratos futuros para as tomadas 

de decisões dos agentes de mercado e produtores. Por último, no item 2.4, a revisão de 

literatura apresenta alguns trabalhos que testaram brasia presença de bolhas especulativas em 

commodities 

 

2.1. Conceitos, definições e histórico das bolhas 

A palavra “bolha” remete à ideia de algo que cresce de forma constante até que 

finalmente explode (Siegel, 2003).  A noção econômica refere-se a um episódio em que o 

valor dos ativos, incluindo as commodities, começa a crescer rapidamente, sem que haja uma 

boa razão para isto. Talvez o aspecto determinante desta visão seja que os movimentos nos 

valores dos ativos não parecem ser justificados por grandes mudanças nas condições 

econômicas, sendo movidos por mudanças aleatórias e de psicologia de mercado (Martin e 

Ventura, 2018).  

 O estudo feito por (Blanchard e Watson, 1982) despertou maior interesse de 

pesquisadores para estudos relacionados as bolhas especulativas. Os autores investigaram a 

natureza das bolhas, que se mostraram coerentes com a teoria das expectativas racionais 

apresentando duas principais características: 1) um aumento no preço do ativo superior ao seu 

valor fundamental; 2) uma aceleração na taxa de crescimento do preço. 
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O valor fundamental de um ativo corresponde ao valor presente da soma dos 

pagamentos esperados dos dividendos, dada uma taxa de desconto. Sob a hipótese de 

eficiência de mercado, os preços só serão alterados caso o valor fundamental varie, baseado 

no comportamento dos investidores. Dessa maneira, qualquer desvio de preço que não é 

explicado pelo valor fundamental pode ser considerado uma bolha (Nunes e Silva, 2009). 

Esse comportamento sempre esteve presente na economia, desde a mania das tulipas até casos 

que envolvem commodities, artes, selos, etc., não tendo uma justificativa baseada nos valores 

fundamentais para seus aumentos de preços. 

 A teoria Neoclássica define as bolhas, de maneira geral, como sendo a parte do preço 

de um ativo que não é justificada pelos “fundamentos” de mercado, ou seja, pelo valor 

presente dos dividendos futuros do ativo (Oreiro, 2003). No conceito apresentado por Siegel 

(2003), um preço alto e crescente não é justificado pelo valor fundamental, porém é 

alimentado por investidores que compram com o único propósito de vender rapidamente a um 

preço mais elevado. 

 A bolha pode ser definida como um aumento acentuado e contínuo no preço de um 

ativo ou num conjunto de ativos, com o aumento inicial gerando expectativas de novos 

aumentos e atraindo novos compradores. Estes novos compradores geralmente são 

especuladores interessados em lucro da negociação do ativo em vez de seu uso ou capacidade 

de ganhos (Kindleberger e Aliber, 2005). 

 Dentre os teóricos que definem a bolha especulativa, Garber  (1990) a define como 

parte do movimento de preço que não é explicada pelo valor fundamental de mercado, e surge 

na interseção entre finanças, economia e psicologia. O autor ainda ressalta que as primeiras 

bolhas registradas na economia foram geradas mais pelos fundamentos da economia e não 

tanto por fatores psicológicos. Em geral, as bolhas estão altamente associadas a períodos de 

rápido aumento de preços seguido por uma queda brusca(Li et al., 2017).  

Na presença de bolhas, os preços podem exceder seus valores fundamentais implícitos 

nas condições de oferta e demanda de mercado, se os participantes comprarem hoje, 

unicamente com base nas expectativas de que venderão a um preço maior no futuro 

(Blanchard e Watson, 1982; Diba e Grossman, 1988). De certa forma, as bolhas financeiras se 

referem ao distanciamento existente entre os preços dos ativos e daqueles definidos por 

modelos financeiros, que são baseados em fundamentos e racionalidade. A definição comum 

é que a bolha surge quando o preço de um ativo excede seu valor fundamental de 

mercado(Tirole, 1982, 1985). 
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 Para o caso das commodities, a construção do valor fundamental considera o 

rendimento de conveniência, uma vez que não existe analogia direta com os dividendos, pois 

os detentores de commodities não recebem fluxos de caixa monetário ao longo do período1. 

Nesse sentido, o valor fundamental no mercado de commodities agrícolas pode ser construído 

a partir dos rendimentos de conveniência, que substituem os dividendos numa estrutura de 

fluxo de caixa com valor descontado (Brooks, Prokopczuk e Wu, 2015). 

 As técnicas de detecção de bolhas pressupõem que a precificação do ativo segue os 

fundamentos de mercado, o que se pode tornar um ponto frágil da teoria se as hipóteses de 

determinação do que é “valor fundamental” do ativo não forem muito bem 

preestabelecidas,de acordo com Blanchard e Watson (1982) e Pindyck (1993) 

 De acordo com (Gürkaynak, 2008) as bolhas racionais assumem que todos os 

participantes do mercado tenham expectativas racionais e informações simétricas, caso 

contrário, a percepção sobre o valor fundamental do ativo não será a mesma. No entanto, 

diante de um conjunto de restrições sobre o mercado, é possível excluir a existência de bolha 

e descartar movimentos especulativos. Para (Tirole, 1982), numa economia com expectativas 

racionais, simetria de informação e com agentes neutros a risco, a hipótese de bolha 

especulativa é descartada, uma vez que, dado um equilíbrio ex-ante, qualquer transação do 

ativo não seria Pareto Eficiente, e os compradores não se interessariam pelo ativo. No entanto, 

para testar a hipótese de bolhas racionais num mercado é necessário fazer o relaxamento de 

algumas dessas premissas.   

 As bolhas nos preços dos ativos  são relevantes para as economias emergentes, dado 

que estas recebem um grande volume de capital externo e acarretam efeitos colaterais, 

principalmente na determinação de preço de ativos e taxas de câmbio, conforme destaca 

(Nunes e Silva, 2009). As consequências das bolhas também têm impacto direto no bem-estar 

social, uma vez que atingem tanto as gerações presentes quanto as futuras, provocando 

elevadas perdas financeiras na economia envolvida (Preto, 2015). Em 1929 com a “Grande 

Depressão” e posteriormente a crise financeira de 2008, os mercados experimentaram um 

período de bolhas financeiras, que afetaram diretamente importantes variáveis 

 
1 De acordo com Pindyck (1993) o rendimento de conveniência, para uma mercadoria armazenável (por 

exemplo, commodities agrícolas) advém da manutenção de estoques, ou seja, o valor de qualquer benefício que 

os estoques fornecem, incluindo a capacidade de suavizar a produção e facilitar o agendamento da produção e 

comercialização. O rendimento de conveniência que está atrelado ao dono da mercadoria, é análogo ao 

dividendo de uma ação. 

O rendimento de conveniência é defindo por Brennan (1958) como “the benefit from holding the underlying to 

the physical holder as it can smooth production shortages and meet unexpected demand from the product 

Market”. 
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macroeconômicas, tais como, crescimento econômico e bem-estar da economia, taxas de 

câmbio, entre outras. 

 Historicamente, as bolhas especulativas teriam começado com a “Mania das Tulipas” 

na Holanda (1634-1637). As tulipas eram consideradas artigos de luxo e precificadas de 

acordo com a característica da mesma. À medida que o preço subia, os investimentos se 

tornavam sólidos perante os agentes, e o número de investidores só aumentava. Assim, deu-se 

origem a forte especulação a cada vez que um bulbo de tulipa nascia. Porém, quando os 

preços atingiram altos patamares, os agentes começaram a visualizar uma boa oportunidade 

para vender suas tulipas, e diante de um “efeito manada” começou um processo de queda 

brusca de preço das tulipas, e a bolha “estourou” (Garber, 1990).  

 A bolha econômica em 1720 no Mar do Sul é conhecida como uma grande crise da 

história do capitalismo. A especulação econômica que se gerou ao redor da Companhia dos 

Mares do Sul fez com que os títulos de comércio valorizassem muito. A bolha “estourou” 

com a crise de liquidez e a retirada do apoio parlamentar enquanto ainda estava em fase de 

financiamento. O episódio ficou conhecido como um caso em que especuladores, com base 

em todas as informações disponíveis para a análise econômica, impulsionaram os preços 

mesmo com uma visão dos fundamentos de mercado. De certa maneira, qualquer agente que 

estivesse projetando retornos comerciais altos suficientes para justificar a elevação dos preços 

das ações das companhias dos mares do sul, provavelmente eram agentes muito otimistas 

(Garber, 2001) 

 A partir da década de 1990, a internet foi a principal responsável pelo 

desencadeamento da bolha no mercado de capitais, impulsionado pela expectativa dos agentes 

em torno de um novo dinamismo da economia nos setores de tecnologia da informação e 

comunicação. No auge da especulação, o índice da Bolsa Nasdaq2, atingiu um pico em março 

de 2000, despencando certo tempo depois. O evento ficou conhecido como a bolha das 

empresas “pontocom” (Crain, 2014)  . 

 Mais recentemente, a crise do subprime, iniciada em 2007 no mercado financeiro 

norte-americano, motivada pela concessão de empréstimos de alto risco hipotecário, levou os 

bancos a uma situação de insolvência, afetou negativamente a economia de vários países.  

 O agravamento da crise de 2008, refletiu diretamente na economia brasileira com um 

movimento súbito de fuga de capitais decorrente do aumento das incertezas de mercado. O 

 
2 NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), segundo maior mercado de ações 
em que estão listadas mais de 2800 ações de empresas de alta tecnologia em eletrônica, informática e 
telecomunicações entre outros. 
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aumento da aversão ao risco e da preferência pela liquidez de investidores estrangeiros 

impactou o mercado de capitais, que foi alvo da saída expressiva de capitais e aumentou a 

volatilidade nos retornos dos ativos negociados (Ferreira e Mattos, 2012). 

 O mercado das commodities agrícolas vivenciou um aumento expressivo de preços a 

partir dos anos 2000. Alguns autores que estudaram o comportamento dos preços das 

commodities no período, considerando a possibilidade de uma bolha especulativa. (Etienne, 

Irwin e Garcia, 2014; Gutierrez, 2013; Li et al., 2017; Li, Li e Chavas, 2017; Piesse e Thirtle, 

2009), encontraram evidências de bolhas especulativas no preço das principais commodities 

agrícolas no período da crise financeira de 2007-2008.  

 O aumento de preços observado no mercado das commodities agrícolas chamou a 

atenção da comunidade internacional, haja vista o impacto dos preços dos alimentos sobre os 

fatores macroeconômicos e microeconômicos em diversos países, e na volatilidade dos preços 

(Santos, 2018). 

 

2.2. Bolhas e eficiênia de mercado 

 Historicamente há uma grande diversidade dos estudos no mercado financeiro sobre as 

causas das flutuações de preços e bolhas especulativas nos preços das ações, das commodities 

e do mercado imobiliário (Blanchard, 1979; Diba e Grossman, 1988; Tirole 1982; Pindyck 

1993; Shiller 1980) 

 De acordo com Lintz (2004), a teoria clássica de finanças tem início em 1935 com as 

primeiras ideias de Hicks sobre a alocação dos recursos entre os ativos de risco e monetários. 

Von Neumann e Morgenstern (1944) dão um passo fundamental quando adicionam o conceito 

de utilidade à teoria neoclássica, até que, na década de 1970 os estudos se concentram em 

detectar anamolias no mercado financeiro. Assim, o arcabouço teórico foi se tornando mais 

robusto a cada ano que passava e sempre considerando o pressuposto básico de que os agentes 

econômicos deveriam tomar decisões de investimentos racionais. 

 A crescente contribuição desse campo teórico chegou em 2013 com o prêmio Nobel 

de Economia para Eugene Fama, Lars Hansen e Robert Shiller. Com visões distintas e 

contraditórias, Shiller segue a linha de que os agentes cometem erros sistêmicos devido ao 

viés psicológico, o que explicaria as oscilações de preços. Para Eugene Fama e Lars Hansen, 

os mercados seguem a Hipótese de Eficiência de mercado (H.E.M) e os agentes tomam suas 

decisões de forma totalmente racional, considerando toda informação disponível no momento 

da tomada de decisão. Outro ponto de distinção dos autores é a teoria da previsão de bolhas e 
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crises que fez com que Shiller ficasse famoso contradizendo a visão de Eugene Fama, ao dizer 

que os mercados não seriam eficientes se experimentassem períodos de bolhas especulativas 

(PESSOA, 2013). 

 Fama e Hansen seguem a teoria das expectativas racionais e Shiller a teoria 

comportamental. A principal diferença entre as duas está em como os indivíduos fazem suas 

escolhas e qual a melhor maneira de analisar uma anomalia de mercado. Conforme destacado 

por Fama (1998) não é uma tarefa fácil testar a eficiência de mercado, pois se a especificação 

do modelo de precificação for inapropriada inviabiliza a H.E.M e haveria uma falsa 

ineficiência do mercado ou anomalia. 

 Eugene Fama explica que os preços refletem toda a informação disponível, e num 

mercado eficiente, toda estratégia feita com informações passadas não são capazes de gerar 

ganhos elevados pois estas informações já estariam contidas nos preços. Já para Robert 

Shiller, os agentes criam riscos que são ignorados pela teoria clássica de Fama, atuando de 

forma irracional no mercado. Em 1981 Shiller contradiz a H.E.M com a teoria de que 

nenhuma expectativa racional dos dividendos futuros e das taxas de desconto explicam a 

volatilidade observada nos preços passados, vendo a partir daí a necessidade de se pesquisar 

sobre as bolhas de mercado (o distanciamento dos preços dos ativos do seu preço fundamental 

baseado na racionalidade dos agentes) e a motivação dos agentes em negociar em épocas de 

crise (PESSOA, 2013). 

 Assim, quais seriam os determinantes dos preços dos ativos no longo prazo (ações, 

imóveis e commodities), o que faz com que eles mudem durante um período e como 

poderíamos interpretar essas mudanças? Shiller (2015), considera a teoria da racionalidade e 

economia comportamental, assim como a tendência existente sobre a psicologia, sociologia e 

também fatores epidemiológicos que podem afetar os preços no curto e longo prazo. Para o 

autor a bolha é um caso peculiar de “fad” (algo passageiro ou que está na moda), ou de 

epidemia social que geralmente é visto em mercados especulativos. Como uma segunda 

definição Shiller (2015) diz que é uma situação em que as noticias sobre aumento de preços 

estimulam os investidores, deixando-os entusiasmados e espalhando um fator psicológico de 

pessoa para pessoa, ampliando as histórias que podem justificar os aumentos de preços, 

trazendo uma classe cada vez maior de investidores que, apesar das dúvidas sobre o valor real 

de um investimento, são atraídos para ele em parte por inveja dos sucessos dos outros e em 

parte pela empolgação do jogador.  

 O cerne do pensamento de Shiller diz respeito a propagação epidêmica, a emoção dos 

investidores e a natureza das informações e notícias da mídia, não sendo a bolha loucura dos 
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investidores. Diferentemente dos debates em que as pessoas tomam um lado, nas bolhas 

especulativas os argumentos trocam de lado conforme os preços mudam (SHILLER, 2015). 

Na atualidade, as noticias da mídia influenciam muito o movimento de preços. Conforme 

visto em Shahzad (2022), o comportamento explosivo dos preços de Bitcoins e Dogecoins 

(criptomoedas) foram impulsionados por mensagens escritas na rede social twitter de Ellon 

Musk.  

 Neste sentido, diferente do pensamento de Robert Shiller, em que pode haver bolhas 

especulativas no mercado de ações e commodities, Eugene Fama segue a linha da não 

existência delas.  Conforme Fama (1970) destaca, não há ativos ou commodities 

supervalorizados ou subvalorizados pois a informação chega ao mercado aleatoriamente e já é 

incorporada aos preços de hoje, de tal maneira que os mercados seriam eficientes, não 

apresentam anomalias.  

 

2.3. O setor sucroenergético e os contratos futuros 

As grandes variações de preços nas commodities analisadas (petróleo, gasolina, 

etanol e açúcar) afetam diretamente o setor sucroalcooleiro brasileiro, bem como a decisão e 

planjamento da produção de açúcar e etanol no ano safra. Conforme destaca Campos (2007), 

fatores naturais e econômicos também podem influenciar os preços, tais como clima 

(estiagem ou chuvas), índices de preços, a volatilidade dos preços no mercado internacional 

que competem diretamente, as oscilações cambiais entre outros. Assim, analisar o 

comportamento dos preços futuros como instrumento para planejamento de safra é muito 

importante, visto que é um fator decisivo na escolha das oportunidades por parte dos 

produtores, agentes de mercado e governo (por se preocupar com o abastecimento do país). 

Agentes que negociam e transacionam commodities agropecuárias dependem da 

eficiência do mercado em predizer o preço futuro, diante de um conjunto de informações 

críveis, em particular as informações que estão contidas nos preços dos contratos futuros 

negociados na bolsa de valores. Estes agentes podem tomar decisões errôneas se as 

informações contidas nos preços forem incompletas, ou seja, se os mercados não forem 

eficientes de acordo com a H.E.M, implicando em custos alocativos ineficientes dos recursos 

produtivos (RODRIGUES E MARTINES, 2015). 

Ao mesmo tempo, os mercados futuros proporcionam informações importantes aos 

agentes tomadores de decisões, tal como produtores, comercializadoras (tradings), agências 

de governo dentre outros. Os preços futuros podem também ser usados para definir o tamanho 
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da plantação, o preço a ser vendido na colheita da safra, e para a utilização de programas de 

seguro rural (HUANG et. al, 2017).  

Neste contexto, vários estudos sobre a eficiência dos mercados futuros de 

commodities agrícolas tem sido feito, mostrando fortes evidências de que os mercados são 

eficientes no longo prazo, porém ineficientes no curto prazo (Garcia e Leuthold, 2004; Silva 

NETO et al., 2010; Rodrigues e Martines, 2015). Estudos mais recentes sobre comportamento 

de preços futuros têm encontrado um comportamento explosivo (bolhas especulativas) numa 

série de commodities (Etienne et al. 2014a; Silva, 2018; Silva, 2020; Khan et. al, 2021; Khan 

et al. 2022). 

De maneira geral, conforme destaca Huang et al.2017, muitos estudos têm focado em 

explicar as razões que fazem os preços futuros serem estimativas viesadas do preço spot, 

definido por duas principais explicações: o prêmio de risco e as falhas ou ineficiências de 

mercado. No entanto, são dois fatores empiricamente controversos, com resultados distintos. 

Do lado da ineficiência, se o mercado falhar em gerar previsões assertivas, a informação 

adicionada na estrutura do modelo não está sendo incorporada pelo mercado (Huang at. al 

2017). Essas avaliações da ineficiência do mercado conforme citam Garcia e Leuthold 2004, 

são influenciadas pela precisão na definição dos modelos que refletem a complexidade dos 

mercados de commodities, e pelo fato de os traders estarem sempre em busca de 

oportunidades de arbitragem capazes de influenciar na duração destes vieses. 

Assim, os mercados futuros podem ser entendidos como compromissos padronizados 

de compra ou venda de uma determinada mercadoria ou ativo financeiro para liquidação 

numa data futura preestabelecida na definição do contrato. No mercado das commodities 

agrícolas e combustíveis, dada a assimetria de informação existente, o mercado futuro facilita 

a definição do preço futuro (SYKORA, 2013). Conforme aponta Santos (2018), os contratos 

futuros permitem os produtores a se proteger de altas variações de preços, tendo como 

principal função auxiliar na transferência do risco de variações adversas de preços que possam 

acontecer no futuro. A padronização de um contrato futuro gera maior liquidez, aumentando a 

negociabilidade e a transferência entre os agentes de mercado, que têm a possibilidade de 

aumentar ou encerrar a posição/compromisso assumido mediante operações de natureza 

inversa (MARQUES; MELLO; MARTINES, 2006). 

Os mercados futuros diferem do mercado a vista, uma vez que existe um custo de 

carrego (armazenagem do produto, aluguel armazéns para estocagem do produto, transporte, 

custo financeiro do capital entre outros) de uma determinada posição até o vencimento do 
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contrato, além do prêmio (basis) pela incerteza quanto ao comportamento do consumidor 

(MARQUES; MELLO; MARTINES, 2006).  

Em função do destaque do Brasil no mercado internacional de açúcar e etanol 

brasileiro, é relevante entender a dinâmica dos preços futuros para as decisões dos agentes, 

bem como, identificar comportamentos explosivos na série de preços futuros auxilia na 

melhora das decisões dos produtores e comercializadores. Conforme destaca Borghes e 

Longhini 2020, a comercialização do açúcar é feita por meio do mercado spot e futuro, onde 

são estabelecidos contratos de compra e venda com uma data de vencimento. Compreender 

essa dinâmica favorece a economia doméstica principalmente por ter impacto direto na 

balança comercial do país, além de ser um bom indicador de mudanças agregadas em oferta e 

demanda, sendo assim um previsor não viesado do preço.  

Palazzi et al. (2022) estuda os mecanismos de repasse dos mercados internacionais 

de energia e açúcar para os mercados domésticos brasileiros. Dentre as descobertas, o estudo 

encontra evidências de efeitos assimétricos da gasolina RBOB (Estados Unidos) sobre os 

preços domésticos da gasolina no Brasil, enquanto os preços de petróleo afetaram diretamente 

os preços de etanol. Balcombe e Rapsomanikis (2008) constataram que os preços de petróleo 

determinam o equilíbrio de longo prazo dos preços de açúcar e etanol no Brasil, seguindo a 

ordem de petróleo, para açúcar e depois para o etanol. 

O Brasil tem destaque entre os maiores produtores e exportadores de açúcar do 

mundo, com uma forte interdependência do setor energético e o mercado de combustíveis 

fósseis (BENTIVOGLIO et al. 2016; BORGES e LONGHINI 2020; UNICA 2022). 

Conforme aponta tabela A1 o mercado de açúcar apresenta uma concetração da oferta 

mundial em cinco principais países produtores (Brasil, India, União Europeia, Tailândia e 

China) que, conjuntamente representam 59.9% da produção mundial, sendo o Brasil 

aproximadamente 20%. Na exportação o Brasil também tem destaque entre os principais, 

sendo o maior exportador de açúcar (40% do total), seguido por Tailândia (15.6%) e Índia 

(13.7%). 

Diante da importância do Brasil no mercado mundial de açúcar, é interessante 

comprrender a dinâmica do mercado, uma vez que o açúcar compete em matéria-prima com o 

etanol hidratado (na parte da oferta), e este compete com a gasolina (em relação a demanda de 

combustíveis para veículos), por serem bens substitutos na economia. De acordo com USDA 

(2022) e UNICA (2022) a indústria nacional conta com uma flexibilidade produtiva, e 

consegue alocar estruturas físicas tanto para produção de açúcar quanto para o etanol, sendo 

esta uma decisão econômica de qual produto tem a melhor remuneração. 
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No início de 2020 a economia brasileira e mundial foi afetada pela pandemia do 

covid-19 e as medidas de distanciamento social. O Brasil apresentou um impacto negativo na 

demanda de Ciclo Otto3. Segundo dados da ANP (2022), a demanda ciclo otto teve uma 

queda de -13% de fev/20 para mar/20, e de -15% de abril/20 para mar/20, refletindo o início 

da pandemia e do afastamento social. Somado a desvalorização do real frente ao dólar no 

período, o etanol continuou menos atrativo que o açúcar e as Usinas priorizaram uma maior 

produção de açúcar, conforme aponta a tabela 1 e a figura 2. Conforme destaca a Tabela 1, o 

mix açúcar ficou em altos patamares nas safras de 20/21 e 21/22, revertendo a tendências das 

safras 18/19 e 19/20 que estavam mais atrativas a produção de etanol.  

A Figura 2 mostra o histórico da equivalência de preços entre etanol hidratado e 

açúcar. No eixo primário os preços em cents por libra peso (c/lb) do açúcar negociado em 

Nova York (NY11), no eixo secundário o prêmio do açúcar, sendo a diferença do Açúcar 

NY11 e o Hidratado em açúcar equivalente. É possível notar as safras com melhores preços 

para açúcar quando o açúcar NY11 tem preços maiores que o etanol (no gráfico, onde a linhas 

azul sobrepõe a linha verde), tendo como resultado uma safra com um mix açúcar maior, e as 

safras das quais o etanol é mais vantajoso e o mix açúcar ficando menor. 

 

Tabela 1. Histórico de Produção e Moagem de Cana-de-açúcar no Centrol Sul do Brasil 

Safra Centro Sul 12/13 13/14 
 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 
 

 

Cana (Milhões ton)                       

    Moagem  534 599  573 618 607 596 573 590 605 526  

     ATR 135,5 133,3  136,4 130,5 133,1 136,6 137,9 138,6 144,7 142,6  

     ATR Total 72,4 79,8  78,2 80,6 80,8 81,5 79,0 81,7 87,6 75,0  

Produção (Milhões ton)                      
 

    Açúcar 34,1 34,4  32,0 31,2 35,6 36,1 26,5 26,7 38,5 32,1 
 

Etanol (milhões m³)                      
 

    Anidro 8,8 11,1  10,7 10,6 10,6 10,3 8,9 9,5 9,0 10,1 
 

    Hidratado 12,6 14,6  15,4 17,5 14,8 15,2 21,3 22,1 18,8 14,1 
 

Mix Açúcar 49,5% 45,2%  43,0% 40,6% 46,3% 46,5% 35,2% 34,3% 46,1% 44,9% 
 

Mix Etanol 50,5% 54,8%  57,0% 59,4% 53,7% 53,5% 64,8% 65,7% 53,9% 55,1% 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da UNICA 

 
 
 
 
 

 
3 A demanda ciclo otto compreende o consumo de etanol hidratado e gasolina C na bomba, ou seja, o volume 

consumido pelos brasileiros. 



25 
 

 

 

Figura 2. Equivalência de Preços (Etanol Hidratado em açúcar NY11 equivalente) 
Fonte: Elaboração própria com base nos preços mensais de etanol hidratado (Cepea) e taxa de câmbio média 

do mês do Banco Central (PTAX) e fatores de conversão Consecana de produto em kg de ATR. 

 

Conforme destacado por USDA (2022), muitas usinas de cana-de-açúcar 

anteciparam as operações de Hedge para vendas de produto em 2021 já em 2020, 

aproveitando os preços mais atrativos ao açúcar. No período analisado neste trabalho, desde o 

início de 2020 o prêmio do açúcar se manteve positivo, afirmando um mix açúcar maior num 

período em que a demanda por combustíveis do ciclo otto foi menor. 

Como o Brasil dispõe de uma condição com parcela significativa de carros flex, 

capazes de utilizar outros combustíveis além da gasolina, principalmente o etanol, a 

contabilização da relação entre o preço do etanol e a gasolina C4 na bomba (chamado de 

paridade de preços) é um fator essencial para a decisão do consumidor na escolha da 

utilização desses combustíveis5. Assim, quando a relação entre os preços (paridade) está 

 
4 A Gasolina pura, ou gasolina A refere-se a gasolina na refinaria, sem adição de impostos e margens de revenda 

e distribuição. A Gasolina C é a vendida nos postos pelas distribuidoras, já adicionado os tributos e margens. 
5 Existem dois tipos de etanol, o anidro que é misturado a gasolina por um decreto de lei federal nº 8.723 e 

atualmente contabiliza 27% da gasolina C (vendida na bomba ou postos de combustíveis), e o etanol Hidratado 

utilizado diretamente nos automóveis. 
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abaixo de 70% consumir etanol hidratado é mais vantajoso, enquanto uma paridade maior que 

70% consumir gasolina é economicamente mais eficiente.6 

A Figura 3 apresenta a evolução histórica da paridade de preço entre etanol hidratado 

e gasolina desde a safra 12/13 até a safra 21/22, com os respectivos valores minímos e 

máximos durante o período. Destacamos a duas últimas safras, que se relacionam ao período 

estudado, que mostra uma paridade acima de 70% entre os meses de novembro de 2020 a 

março de 2021, e de maio 2021 a fevereiro de 2022 para a safra 21/22. Desta maneira, com 

paridades acima de 70% o consumo de gasolina aumenta, em detrimento ao consumo de 

etanol hidratado, por fazer maior sentido econômico. 

A Figura 4 apresenta a evolução histórica do percentual de etanol hidratado 

consumido no ciclo otto total do Brasil, comumente chamado de “Share de Hidratado”. Nota-

se uma queda no share de hidratado em períodos que a relação de preços entre gasolina e 

etanol (paridade) fica acima de 70%. Consideramos como ciclo otto a soma do consumo de 

etanol hidratado e gasolina, não considerando o consumo de GNV.  É possível notar a relação 

inversa entre a paridade de preços e o share de hidratado. Com paridades altas o consumo de 

hidratado se mostra menor. 

O Brasil é o único país que utiliza o etanol hidratado diretamente no carro, sendo um 

competitivo direto da gasolina. Conforme destaca Cardoso et al. (2019), o Brasil conta com 

uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, sendo que grande parte (19% do total de 

energia primária) vem de produtos da cana de açúcar (etanol anidro e hidratado). Assim, por 

ser competitivo com a gasolina há uns arranjos institucionais compostos por: a) Obrigação de 

mistura de etanol anidro na gasolina de 27%, sendo o restante gasolina A (direto da refinaria); 

b) subsídios no IPI (Imposto sobre produtos industrializados) para automóveis flex-fuel, 

sendo maior para carros somente a gasolina; c) maior carga tributária sobre a gasolina, em 

comparação ao etanol, sendo cerca de 21% de impostos no preço final para etanol hidratado e 

42% para gasolina.  

Diante desta interdependência entre os mercados de açúcar, etanol e gasolina, se faz 

relevante entender o comportamento dos preços de petróleo WTI e Brent de tal forma a ser 

analisado neste trabalho.   

 

 

 
6 Com a evolução tecnológica dos automóveis, há uma polêmica e alguns estudos que dizem ser esta relação 

entre 70% e 75%. Neste trabalho, por simplificação, adotamos como 70% o limiar para a utilização entre etanol e 

gasolina.  
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Figura 3. Paridade de Preços na bomba (etanol hidratado/gasolina c) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2022a) 

 

 

Figura 4. Share de hidratado no ciclo otto Brasil 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2022b) 
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e reduzir o risco financeiro. No caso dos mercados de açúcar e etanol há uma complexidade 

tanto do ponto de vista da previsão dos preços quanto da descrição dos processos estocásticos 

que regem os preços, dificultando a construção e formalização de uma estratégia (SOSNOSKI 

e RIBEIRO, 2012).  

 

2.4. Testes empíricos de detecção de bolhas (Revisão de Literatura) 

A evolução de forma constante no preço dos ativos, despertou interesse de 

pesquisadores ao longo do tempo e levou ao desenvolvimento de uma vasta literatura 

destinada a explicar sua existência e facilitar sua detecção e prevenção em tempo hábil. 

Modelar sua explosividade e detectar sua ocorrência são os principais desafios dos 

pesquisadores (Caspi et al. 2015). Os testes tradicionais de raiz unitária e cointegração, 

conforme proposto por (Diba e Grossman, 1988), podem não ser eficientes ao detectar a 

existência de bolha, se estas se encontrarem em um período de colapso. 

 Evans (1991) aponta que ao procurar múltiplas bolhas dentro de uma série temporal 

utilizando os testes de estacionariedade, o processo é extremamente complicado e pode captar 

uma pseudo estacionariedade. O autor mostrou que o teste padrão de raiz unitária e 

cointegração não foi eficiente em rejeitar a hipótese nula de não existência de bolhas, 

deixando em aberto a questão de melhores estratégias de detecção das bolhas.  

 Li et al. (2017) estuda a ligação existente entre as bolhas de preços de commodities e 

fatores macroeconômicos (crescimento econômico, oferta de moeda, taxa de juros, taxa de 

câmbio e inflação), com uma aplicação para o mercado das commoditties agrícolas da China, 

no período de 2006 a 2014. As bolhas são identificadas pela metodologia do teste de raiz 

unitária da cauda direita, proposto por Phillips, Shi e Yu (2015). O autor demonstra que 

existiram bolhas especulativas na maioria dos preços de mercado futuro (Milho, Soja, 

Algodão, Açúcar e óleo); no entanto, a sua presença é infrequente. As variáveis 

macroeconômicas - crescimento econômico, oferta de moeda e inflação - tiveram efeitos 

positivos na ocorrência das bolhas, com destaque para oferta de moeda e crescimento 

econômico que se mostraram um “gatilho” de bolha, enquanto a taxa de juros teve efeito 

negativo. 

 Em outro trabalho, (Li, Li e Chavas, 2017) compara a dinâmica existente entre os 

mercados de commodities do ponto de vista das bolhas especulativas. O teste de raiz unitária 

da cauda direita é aplicado para detectar a presença das bolhas na série de tempo de Chicago 

Board Trade (CBOT) e dos preços futuros do mercado chinês, durante o período de 2005-
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2014. O artigo encontrou que as bolhas de preços ocorrem mais frequentemente no mercado 

internacional se comparado ao mercado chinês de trigo e milho. Porém, no caso da soja a 

bolha foi maior e mais intensa na China, no período da crise de 2008. Compreender os 

movimentos de preços de alimentos em grandes países consumidores, como a China, ajuda a 

avaliar o equilíbrio alimentar mundial e os padrões de comércio agrícola. 

 Mantendo o arcabouço metodológico, Areal et al. (2016) utilizaram o teste generalized 

sup augmented Dickey-Fuller (GSADF) proposto por Phillips, Shi e Yu (2015) para os 

principais índices da Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) em 

dados mensais que vão de janeiro de 1990 a agosto de 2012. Os autores encontraram 

evidências de bolhas especulativas em 6 de 10 índices estudados, utilizando a metodologia do 

recente teste (GSADF). Os resultados ajudam implementar políticas públicas que visam 

mitigar os efeitos de bolhas nos preços futuros das commodities.  

 No contexto das commodities, Caspi et al. (2015) analisaram a explosividade nos 

preços do petróleo (WTI) entre 1876 e 2014. A partir do modelo PSY, utilizando o teste 

recursivo da cauda-direita GSADF foi possível captar momentos de bolhas especulativas na 

série temporal, datando o início e o final de cada bolha. A técnica se mostrou eficiente e 

consistente na identificação das bolhas, tanto para os preços reais do petróleo (deflacionados) 

quanto para os preços nominais. Foram encontrados explosividades na década de 1970 e 

início de 1980, e 2005-06; no entanto, as causas da explosividade nos períodos não foram 

identificadas, permanecendo em aberto a discussão. 

 Analisando o comportamento dos preços nas últimas quatro décadas, Etienne, Irwin e 

Garcia (2014) testaram a presença de bolhas especulativas no preço dos contratos futuros 

negociados diariamente pelos principais mercados (CBOT, KCBOT e outros). Os resultados 

mostram que os episódios conhecidos como bolhas representam em torno de 2% do 

comportamento dos preços, com duração em média de 10 dias. Apesar dos recentes aumentos 

de preços e da alta volatilidade, os mercados futuros agrícolas não se mostraram tão 

propensos as bolhas. Os resultados deste trabalho se mostram consistentes com o modelo 

teórico proposto por Tirole (1982), que diz que os contratos futuros de commodities não são 

altamente suscetíveis a bolhas, uma vez que estes são instrumentos de horizonte finito sem 

nenhuma restrição para vendas a descoberto. Além disso, o trabalho foi pioneiro em mostrar 

características negativas das bolhas que se mostraram importantes no período analisado com 

30% na ocorrência total de bolhas. 

 Diante dos fatores que explicam os movimentos de preços, Gutierrez (2013) analisou o 

impacto das bolhas especulativas. No estudo, o autor investiga se o preço das commodities no 
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período 2007-2008 pode ter desviado de seus valores intrínsecos com base nos fundamentos 

do mercado. Para isso, utilizou-se a metodologia PSY que identificou bolhas especulativas no 

trigo, milho e arroz, com pouca evidência na cultura da soja. 

 Para o mercado das commodities agrícolas brasileiras, Montasser et al. (2015) 

avançam com a metodologia de Phillips, Shi e Yu (2015) e testam a existência de bolha 

especulativa na relação entre os preços da gasolina e do etanol, utilizando os testes recursivos 

da cauda direita (GSADF) para os anos de 2000 a 2012. Os resultados sugerem a existência de 

dois períodos com bolhas: 1) durante o período da reeleição de 2006 do presidente Lula e 2) 

outro que começou em 2010 e não estourou até 2012.  

 Silva (2018) utilizou o teste GSADF para detectar múltiplos períodos de bolhas 

especulativas nos contratos futuros de soja, milho, boi gordo e café, negociados na Bolsa de 

valores do Brasil, B3. O estudo analisou o período entre 2008 e 2017 para os contratos futuros 

com maiores negociações no período, detectando períodos curtos de bolhas, entre 3 e 8 dias, e 

um período longo para o milho, que apresentou um período com 123 dias. Os resultados 

apontam para bolhas positivas (quando há um aumento de preços) e negativas (quando há 

uma queda de preços) em todos os produtos analisados.  

 Em outro trabalho feito para o Brasil, Silva (2020) estudou a ocorrência de bolhas 

especulativas na série de preços mensais do açúcar, café e soja no período de 1964 a 2016. 

Por meio da técnica proposta por PSY (2015), foi feito o teste GSADF por dois métodos de 

geração de valores críticos, simulação de monte carlo e wild bootstrap, que apontou para 

ausência de bolhas especulativa na soja, por se tratar de uma commoditie com maior liquidez 

na negociação. Já para o açúcar e café foram identificados períodos de bolhas especulativas 

no período analisado.  

 Recentemente, com a alta volatilidade e queda de preços com o início da pandemia do 

covid-19, alguns autores têm dado maior atenção as formações e detecções de bolhas 

especulativas nos mercados futuros de commodities, principalmente no que diz respeito a 

combustíveis e alimentos. Khant et. al (2022a) analisou o comportamento explosivo dos 

preços do complexo energético (Petróleo, gás natural e outros). Dentre as commodities 

analisadas, o gás natural apresentou maior explosividade na série, seguido por preços de 

petróleo e carvão, induzidos por fatores como, especulação e eventos políticos e econômicos 

atrelados ao setor. O autor encontrou bolhas especulativas no período da crise financeira de 

2008, em 2014-15 com a redução do crescimento econômico mundial e no período de 

superoferta de petróleo. Os resultados se mostraram consistentes com a teoria do modelo de 
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valor presente, estabelecendo que os preços do mercado de energia se desviaram dos valores 

fundamentais, ocasionando períodos de bolhas especulativas.  

 Dentre os estudos sobre os impactos da covid-19 na literatura, Gharib et. al (2021) 

examinou a relação entre o preço do petróleo e do ouro, entre janeiro de 2010 a maio de 2020, 

e como eles foram afetados pela pandemia. O estudo identificou a formação de bolhas 

especulativas no petróleo do tipo WTI e no preço do ouro, além de detectar um efeito de 

contágio bilateral de bolhas durante o período. Khan et. al (2021b), analisou a existência de 

bolhas no preço do carvão com os testes SADF e GSADF, com resultados apontando para três 

desvios do preço fundamental, ou seja, três períodos de bolhas especulativas causados por 

choques no preço do petróleo, no crescimento econômico e na crise financeira. Assim, é 

possível notar que os principais determinantes das bolhas especulativas foram a atividade 

econômica, os riscos políticos e os choques de oferta de petróleo.  

 Wang et. al (2020) examinaram a correlação cruzada entre os preços do petróleo e os 

preços futuros do mercado agrícola no período da pandemia do covid-19. Os autores 

encontraram evidências de uma forte correlação cruzada, tendo aumentado nos mercados 

futuros agrícolas após o surto da covid-19. Além disso, o trabalho encontrou forte correlação 

entre o preço do petróleo e o açúcar negociado na bolsa de Londres. 

 Chiu e Chou (2022) utilizaram o teste de raiz unitária da cauda-direita (GSADF) para 

investigar a existência de bolhas especulativas no café, cacau, algodão e açúcar (NY11). 

Todas as commodities passaram por períodos de desvio do preço fundamental, caracterizando 

uma bolha especulativa.  

 A revisão de literatura mostra estudos feitos para as principais commodities de energia 

e agrícola, como petróleo (WTI e Brent), açúcar, soja, café entre outros, e concluem que 

fatores econômicos, especulação, políticos, geopolíticos são os principais fatores responsáveis 

pela volatilidade dos preços e a formação das bolhas. No entanto, há uma escassez de 

trabalhos para o mercado futuro de etanol, tanto o negociado em Chicago Platts, quanto o 

etanol negociado na B3 Brasil, principalmente ao analisar o período da pandemia do covid-19, 

conforme proposto neste trabalho.  Dessa maneira, o trabalho analisa o período volatilidade 

causada pela pandemia das principais commodities de energia que estão relacionadas ao 

açúcar e o etanol no Brasil e no mundo. O estudo agrega valor ao entender a existência de 

bolhas especulativas nos preços de petróleo, açúcar e etanol, que podem afetar a tomada de 

decisão dos agentes de mercado (produtores e comercializadores). 
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3. METODOLOGIA 

“Self ending speculative bubbles, i.e., speculative bubbles followed 

by market crashes, are consistent with the assumption of rational 

expectations. More generally, speculative bubbles may take all kinds of 

shapes. Detecting their presence or rejecting their existence is likely to prove 

very hard”. (Blanchard, 1979) 
 

3.1. Modelo teórico 

A análise do excesso de volatilidade nos preços das commodities, considerando o 

processo de formação de bolhas racionais, tem se destacado no ambiente das pesquisas 

acadêmicas. A noção de que o preço dos ativos e commodities podem se desviar de seus 

valores intrínsecos de mercado (ou valores fundamentais) está diretamente associada aos tipos 

de “bolhas” estudados: bolhas especulativas (Tirole, 1982; 1985), as “manias” (Shiller, 1984) 

e as “bolhas de informação” (De Long et al., 1990) (GUTIERREZ, 2013). De maneira mais 

simples, todos esses tipos de “bolhas” podem ser melhores entendidos com a definição 

proposta por Stiglitz (1990): “a razão de os preços estarem altos hoje deve-se ao fato de os 

investidores acreditarem que o preço será maior amanhã (sem nenhuma explicação de valor 

fundamental que justifique o aumento de preço), caracterizando uma bolha”. 

Durante muito tempo os economistas tentaram detectar e modelar as bolhas 

especulativas de preços (Li et al., 2017). Um ponto inicial comum aos trabalhos recentes 

refere-se à pressuposição do comportamento do preço do ativo. Pioneiro no modelo de bolha 

racional, Blanchard (1979) e posteriormente Blanchard e Watson (1982) pressupõem a 

precificação de um ativo em ambientes com simetria de informação onde os agentes não 

cometem erros sistemáticos e as expectativas se “autorrealizam”, seguindo as expectativas de 

mercado, de maneira que não dependa dos fundamentos que compõem o preço. 

 O modelo teórico de precificação de ativo, quando aplicado a commodities, pode ser 

explicado como por Campbell e Shiller (1988) e Pindyck (1993). A partir do modelo de valor 

presente, proposto pelos autores, as mudanças nos preços das commodities devem ser 

causadas por movimentos do rendimento de conveniência presente e futuro. Conforme 

Pindyck(1993) sintetiza, a aplicação do modelo é útil por 3 principais motivos: 

1) O modelo ajuda a compreender os movimentos de preços, permitindo testar a 

racionalidade dos preços das commodities;  
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2) Os testes disponibilizam uma checagem de robustez do modelo de valor atual, 

dado que o modelo deve explicar o preço de qualquer ativo que produza um fluxo 

de recompensas; 

3) No caso da commodity ser negociada num mercado futuro, o modelo pode ser 

escrito em termos de preços à vista ou futuros fornecendo uma descrição racional 

dos preços.  

 O modelo de valor presente relaciona as mudanças nos preços das commodities com o 

rendimento de conveniência futuro esperado. Normalmente a explicação dos movimentos de 

preços das commodities baseia-se nas mudanças de oferta e demanda, que acabam 

impactando os rendimentos de conveniência (PINDYCK, 1993). Portanto, o modelo pode ser 

visto como análogo ao modelo de precificação de ativos proposto por Diba e Grossman 

(1988), que definem o preço do ativo no mercado de acordo com a equação (1) de 

precificação de ativo, 

𝑃𝑡 =  (
1

1+𝑟
) 𝔼𝑡(𝑃𝑡+1 + 𝐷𝑡+1 + 𝑈𝑡+1)    (1) 

onde 𝑃𝑡 é o preço do ativo, 𝐷𝑡+1 é o valor do dividendo no tempo 𝑡 + 1 (e cresce a uma taxa 

menor que 𝑟 ), 𝑟 é a taxa de desconto constante supondo que os agentes são neutros a risco, 

𝑈𝑡+1 são os fundamentos de mercado não observáveis, e 𝔼𝑡 é o operador da Esperança 

condicional. A equação (1) relaciona o preço do ativo em questão com o valor presente do 

mesmo ativo e seus dividendos ou rendimentos de conveniência, além de uma variável que 

explica os componentes não observáveis. 

 Neste caso, conforme aponta Gutierrez (2013) o rendimento de conveniência é o 

benefício que se acumula aos donos do estoque diante do aumento da utilidade associada à 

disponibilidade do produto em períodos em que estes são escassos.  

 Iterando a equação (1) T períodos a frente, e considerando que não há fundamentos de 

mercado não observáveis encontramos a seguinte solução: 

  𝑃𝑡 =  ∑ (
1

1+ 𝑟
)

𝑇

𝔼𝑡
∞
𝑖=0 (𝐷𝑡+𝑖) + (

1

1+ 𝑟
)

𝑇

𝔼𝑡(𝑃𝑡+𝑇)   (2) 

que é formada por dois componentes: a) valor fundamental (𝐹𝑡), relativo aos fundamentos do 

mercado (primeiro termo a direita da equação (2)) e b) pela bolha (𝐵𝑡) (segundo termo).  

Nunes e Silva (2009) destacam que a bolha é racional pois não se deve a nenhum erro de 

precificação, sendo simplesmente um componente do preço do ativo. O preço da commodity 
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excederá o valor fundamental se os agentes passarem a acreditar que, no futuro, a ação pode 

ser vendida a um preço mais alto.  

Para que a trajetória do preço da commodity seja apenas dependente do seu valor 

fundamental (oferta e demanda), é preciso que a equação (2) seja vista como uma restrição ao 

movimento da bolha 𝐵𝑡. Neste sentido, impõe-se a condição de transversalidade ao segundo 

termo (𝐵𝑡):  

    lim
𝑇=∞

(
1

1+ 𝑟
)

𝑇

𝔼𝑡(𝑃𝑡+𝑇) = 0          (3)  

Se a condição não for satisfeita, o preço 𝑃𝑡 apresentará um componente bolha. Assim, 

a precificação da commodity segue um processo autorregressivo (AR), podendo ser reescrita 

da seguinte forma, 

𝑃𝑡 = 𝐹𝑡 + 𝐵𝑡      (4) 

Conforme destacado anteriormente, para o caso em que as bolhas são racionais, 

considera-se a explosividade destas, sendo o componente bolha a solução homogênea da 

equação: 

𝐸𝑡𝐵𝑡+1 − (1 + 𝑟)𝐵𝑡 = 0    (5) 

um valor diferente de zero para 𝐵𝑡 reflete a existência de uma bolha racional, ou seja, uma 

crença de que o preço do ativo em questão não é formado apenas por fundamentos do 

mercado (𝐹𝑡) (DIBA e GROSSMAN, 1988). De outra forma, qualquer valor diferente de zero 

para a equação (5) pode-se comprovar a existência da bolha racional. De acordo com 

Drescher e Herz 2015, na ausência de bolha racional o preço do ativo não apresenta uma raiz 

explosiva, porém na presença de bolha a raiz seria explosiva. 

 A solução da equação (5) é interpretada como uma equação em diferença estocástica 

dada por:  

𝐵𝑡+1 − (1 + 𝑟)𝐵𝑡 = 𝑧𝑡+1    (6) 

onde 𝑧𝑡+1 é uma variável aleatória (podendo ser uma combinação de variáveis) gerada por um 

processo estocástico que satisfaz: 

 𝔼𝑡−𝑗 𝑧𝑡+1 = 0  para qualquer    𝑗 ≥ 0  (7) 
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Se 𝐵𝑡 = 0, então a bolha surge quando 𝑧𝑡+1 assume valores diferentes de zero, ou seja, nos 

acontecimentos futuros de 𝑧, este deverá ser zero com probabilidade 1 e a bolha não pode 

(re)começar 

A partir de então pode ser testada a existência de bolha pela estacionariedade da série 

em questão (preços de ativos ou de commodities, dividendos ou rendimentos de 

conveniência). Diba e Grossman (1988) testaram a existência de bolhas a partir da 

cointegração dos preços das ações das empresas norte-americanas e seus dividendos. O 

resultado indicou a não existência de bolhas racionais explosivas e, portanto, a validade no 

longo prazo do modelo teórico de valor presente. 

 O modelo de valor presente da bolha racional proposto por Pindyck (1993) não é o 

único modelo que trata do fenômeno “bolha”, porém é o mais utilizado (Gutierrez,2013; 

Caspi et al. 2015; Brooks et al. 2015; Li et al. 2017) quando se trata de commodities, 

principalmente agrícolas. Muito se debate sobre a existência de “exuberâncias no mercado” 

(racional ou irracional do comportamento dos preços), crises e pânicos (Kindleberger 2005). 

Conforme destacou Phillips Shi e Yu (2015), a exuberância financeira pode se originar em 

erros de precificação dos ativos relativos a fundamentos provenientes de fatores 

comportamentais, ou de mudança na taxa de desconto que podem levar a aumentos de preços 

muito parecidos com a fase inicial de uma bolha. Assim, o comportamento explosivo nos 

preços das commodities é um indicador primário da exuberância de mercado e pode ser 

submetido aos testes de recursividade proposto pelos autores, parecendo ser eficazes na 

detecção do comportamento explosivo e da exuberância de mercado. 

 Dessa maneira, o tópico seguinte trata da metodologia mais recente em detectar bolhas 

especulativas, proposta por Phillips, Shi e Yu (2015). A metodologia se mostra capaz de 

identificar múltiplas bolhas na mesma série, caracterizando-as como processos de raízes 

explosivas com capacidade de datar o início e o fim das bolhas. Esse método será utilizado 

para verificar a existência de bolhas racionais nos preços dos contratos futuros das principais 

commodities do setor de energia (Petróleo, gasolina, etanol e açúcar).  
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3.2. Modelo Econométrico 

 

  A volatilidade existente no preço das commodities agrícolas tem despertado interesse 

de pesquisadores quanto a existência de bolhas especulativas. Recentemente, com a 

publicação da metodologia proposta por Phillips, Shi e Yu (2015), diversos trabalhos 

empíricos têm sido desenvolvidos para séries temporais relacionadas ao mercado financeiro; 

porém, poucos deles focam no caso das commodities agrícolas. Assim, como forma de testar a 

hipótese do trabalho de existência de exuberâncias de mercado (bolhas) nos preços das 

commodities agrícolas, será aplicado a metodologia proposta por Phillips, Shi e Yu (2015). 

 Os testes de bolhas especulativas dependem criticamente de como é construído o seu 

valor fundamental, haja vista as definições de bolhas na qual correspondem ao descolamento 

entre o valor fundamental e o preço observado. Como mencionado por Flood e Garber (1980), 

qualquer variável omitida, ou erros de mensuração do valor fundamental pode enviesar o teste 

de bolha. No contexto das commodities, Brooks et al. (2015) apontam que o valor 

fundamental deve ser construído a partir do rendimento de conveniência, que substitui os 

dividendos no fluxo de caixa do modelo teórico, conforme Pindyck (1993) já havia apontado 

em estudo.  

 Phillips, Wu e Yu (2011) propuseram uma metodologia (PWY) para detectar e marcar 

a data de início e fim das bolhas, por meio do teste recursivo ADF Superior (SADF). O 

método é capaz de detectar a bolha em uma série histórica, porém não é eficaz para séries que 

apresentam múltiplas bolhas no período. Dessa maneira, Phillips Shi e Yu (2015) 

aperfeiçoaram o modelo de Phillips, Wu e Yu (2011) e propuseram o teste recursivo ADF 

superior generalizado (GSADF) como forma de captar múltiplas bolhas na série temporal, 

conhecido como teste PSY. Com sucesso, os autores analisaram os dados históricos para o 

índice S&P 500, sendo que o teste PSY se mostrou eficaz em captar múltiplas bolhas no 

período de 1871-2010. 

 Ambos os testes podem ser elencados como testes de detecção de bolhas, conhecido 

como “teste de raiz unitária da cauda direita”. A hipótese nula continua sendo um processo de 

raiz unitária, enquanto que a hipótese alternativa, um processo explosivo. No entanto, o que 

motivou os autores a aprimorarem a metodologia é a incapacidade de encontrar múltiplas 

bolhas no teste de PWY (2011). 
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 Os testes exploram as características autorregressivas da bolha, e focam no teste da 

hipótese nula de raiz unitária. A abordagem de Phillips, Shi e Yu (PSY) (2015) aplica o teste 

por uma regressão recursiva ADF usando um procedimento de janela de rolagem (tamanho 

das amostras). A hipótese nula do teste é que o preço 𝑃𝑡 segue um passeio aleatório com um 

drift desprezível: 

𝑃𝑡 = 𝑑𝑇−𝜂 +  𝜃𝑃𝑡+1 + 𝜀𝑡  ,   𝜀𝑡 ∼ iid (0,𝜎2), 𝜃 = 1   (8) 

onde 𝑑 é uma constante, T é o tamanho da amostra, 𝜂 > 1/2  é um coeficiente que controla a 

magnitude do drift com o tamanho da amostra7. Sob a hipótese alternativa de explosividade, 

𝜃 > 1, haveria a presença de bolha especulativa. Phillips, Shi e Yu (2015) recomendam 

utilizar uma equação com intercepto, porém, sem tendência. Definindo 𝑟1 e  𝑟2 como pontos 

inicial e final da janela de rolagem, respectivamente, e  𝑟𝑤 como o tamanho da janela, 

podemos também definir  𝑟2 =  𝑟1 +  𝑟𝑤 e, então, a regressão em primeira diferença seria tal 

que: 

 ∆𝐹𝑡 =  𝛼𝑟1,𝑟2
+ 𝛽𝑟1,𝑟2

𝐹𝑡−1 +  ∑ 𝛾𝑟1,𝑟2
𝑖𝑘

𝑖=1 ∆𝐹𝑡−1 + 𝜀𝑡 ,   𝜀𝑡 ∼ iid (0,𝜎𝑟1,𝑟2
2 )  (9) 

com ∆𝐹𝑡 =  𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1, 𝑘 o número de defasagens e 𝛼𝑟1,𝑟2
 o intercepto.  Assim, a estatística 

padrão do teste ADF (Dickey- Fuller aumentado) da cauda direita, ou seja, considerando a 

hipótese alternativa de explosividade da série 𝐻𝐴: 𝛽𝑟1,𝑟2
> 1 é tal que: 

 𝐴𝐷𝐹 𝑟1,𝑟2
=  

𝛽𝑟1,𝑟2

𝑑𝑝(𝛽𝑟1,𝑟2)
      (10) 

onde 𝑑𝑝 é o desvio padrão de 𝛽𝑟1,𝑟2
.  

 Phillips, Shi e Yu (2011) propuseram o modelo PWY, baseado no cálculo recursivo da 

estatística 𝐴𝐷𝐹 𝑟1,𝑟2
 com o ponto inicial fixo e o ponto final variável definindo o tamanho da 

janela, para compor o teste supremum ADF (SADF). O procedimento pode ser visualizado na 

Figura 5. A regressão, neste caso, é estimada recursivamente captando o tamanho da janela 

em cada caso, e o teste ADF passa a ser denotado por 𝐴𝐷𝐹 𝑟2
. O teste SADF é definido como: 

 𝑆𝐴𝐷𝐹 (𝑟0) = 𝑠𝑢𝑝𝑟2∊[𝑟0,1]{𝐴𝐷𝐹 𝑟2
}   (11) 

 
7 Para maiores informações, consultar o artigo principal de Phillips, Shi e Yu (2015).  
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Figura 5. Determinação das janelas de rolagem (testes SADF e GSADF) 
Fonte: Phillips, Shi e Yu (2015) 

 

Diferentemente do teste padrão ADF, a metodologia PWY e PSY é baseada no método 

recursivo de implementação do teste de raiz unitária da cauda-direita (equação 11) na 

sequência da amostra. O teste de detecção de bolha PSY pode ser feito em duas etapas: 

1) Detectar a existência de bolhas nos preços usando a estatística GSADF, que pode 

ser calculada variando o ponto final da janela de rolagem (𝑟2)  de 𝑟0 até 1, e 

variando o ponto inicial (𝑟1)  de 0 até 𝑟2-𝑟0 . Assim sendo, a estatística GSADF 

será o maior valor do teste ADF dentro do intervalo pré-definido de 𝑟1 até 𝑟2 , 

denotado por: 

 

𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹(𝑟0) =  𝑠𝑢𝑝𝑟1∊[0,𝑟2−𝑟0]
𝑟2∊[𝑟0,1]

{𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟2
}    (12) 

 

O julgamento final se existe ou não bolhas especulativas na série temporal 

analisada podem ser feitas comparando a estatística GSADF da amostra com os 

valores críticos calculados pela simulação de Monte Carlo no tamanho da 

amostra8. O valor 𝑟0 depende do tamanho da amostra T, haja vista a necessidade de 

definir um número mínimo de observações para que a primeira estimação seja 

 
8 Neste caso, não podemos utilizar a estatística 𝜏 (tau) do teste padrão ADF, sendo gerado novos valores críticos 

endogenamente ao modelo PSY. De acordo com Li et al. (2017b), os valores críticos são obtidos por simulações 

de Monte Carlo    
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feita. Phillips, Shi e Yu (2015) fizeram extensas simulações de Monte Carlo para 

definir uma regra de escolha tal que: 

𝑟0 = 0.01 +
1.8

√𝑇
    (13) 

 

 

2) Obter a estatística sequencial de BSADF para implementar o teste ADF da cauda 

direita e compará-la com os valores críticos da estatística SADF9 calculada por 

simulações de Monte Carlo. Nesta etapa define-se uma nova janela  𝑟𝑤 =  𝑟2 −

 𝑟1 + 1 com 𝑟𝑤0 sendo o tamanho da janela mínima para estimar o modelo. Assim 

sendo, o teste BSADF pode ser denotado por: 

 

𝐵𝑆𝐴𝐷𝐹𝑟2
=  𝑠𝑢𝑝𝑟1∊[1,𝑟2−𝑟𝑤0+1]{𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟2

}  (14) 

 

permitindo que o ponto final varie entre 𝑟𝑤0  até a última observação da amostra, 

para obter a estatística BSADF. O critério para determinar onde as bolhas 

começam (𝑟𝑒) e terminam (𝑟𝑓) são denotados por: 

 

𝑟𝑒 =  𝑖𝑛𝑓𝑟2 ∊ [𝑟0,1]{𝑟2 ∶ 𝐵𝑆𝐴𝐷𝐹𝑟2
(𝑟0) > 𝑠𝑐𝑣𝑟2

𝛽𝑇}   (15)   

 

𝑟𝑓 =  𝑖𝑛𝑓𝑟2 ∊ [𝑟𝑒+𝛿 log(𝑇)/𝑇,1]{𝑟2 ∶ 𝐵𝑆𝐴𝐷𝐹𝑟2
(𝑟0) < 𝑠𝑐𝑣𝑟2

𝛽𝑇} (16) 

 

com 𝑠𝑐𝑣𝑟2

𝛽𝑇   representando o valor crítico da estatística SADF (100(1-𝛽𝑇)%) com 

𝑇𝑟2
 observações. O nível de significância 𝛽𝑇 depende do tamanho da amostra 𝑇, se 

aproximando de zero quando a amostra tende a infinito (Phillips Shi e Yu, 2015). 

 

 
9 O teste SADF é baseado na repetição do teste ADF para cada 𝑟2 ∊  [𝑟0, 1] e pode ser denotado por  

𝑆𝐴𝐷𝐹𝑟2
(𝑟0) =  𝑠𝑢𝑝𝑟1∊[0,𝑟2−𝑟0]{𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟2

}, de acordo com Phillips, Shi e Yu 2015. 
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4. BASE DE DADOS 

O trabalho utiliza uma amostra das 6 principais commodities (Açúcar NY11, 

Petróleo WTI, Petróleo Brent, Gasolina Rbob, Etanol Chicago platts, e Etanol b3) que 

influenciam os preços do açúcar e etanol no mundo e no Brasil. Foram utilizados os preços de 

fechamento do dia para os contratos futuros negociados em bolsa, ou seja, o preço de 

fechamento registrado após uma seção de negociação, extraídos da Bloomberg.   

Conforme Gutierrez (2013), o contrato futuro tem uma vida útil limitada pela 

maturidade do contrato sendo necessário criar uma série contínua com os preços futuros que 

podem ser usados para estratégias de Hedge, fins especulativos e trabalhos acadêmicos. 

Assim, é preciso escolher o período em que se rola um contrato, ou seja, o ponto em que 

passamos a considerar o contrato seguinte, pois nos últimos dias de vencimento do contrato os 

preços podem ser anormalmente voláteis. Ainda de acordo com o autor, este ou outros 

métodos podem gerar discrepâncias na construção da série de preços, porém há pequenas 

diferenças ao testar explosão de preços e bolhas especulativas. Desta maneira, o presente 

trabalho considera a rolagem do contrato no último dia de negociação deste. 

Para que pudesse abranger o início do período da covid-19 sem perder informação no 

teste de bolha especulativa proposto por Phillips, Shi e Yu (2015), foram utilizados dados de 

frequência diária de 01/11/2019 até 20/10/2021 (período de pandemia do covid-19) dos 

contratos futuros negociados em bolsa, respeitando o tamanho da janela ótima proposta pelo 

autor10. Conforme é mostrado na Figura 6 os mercados passaram por um período de grandes 

oscilações de preços desde o início da pandemia do covid-19. Para Etienne et al. (2014b) os 

dados diários do mercado futuro são mais informativos, por mostrarem a originação e a 

determinação das bolhas. No mercado futuro, as rápidas mudanças nos preços refletem o 

acesso a informação por parte dos agentes de mercados, que acabam reagindo tão rápido 

quanto uma nova informação lhe é conhecida. 

Assim, para os agentes de mercados e produtores de açúcar e etanol, o planejamento 

da produção açúcar e etanol leva em consideração o preço no mercado futuro, sendo este 

definido pelos fundamentos do mercado e especuladores. O fato de o etanol ser um produto 

substituto a gasolina no Brasil, os determinantes do preço fundamental no mercado de energia 

(Petróleo, gasolina nos EUA e preço do etanol de milho nos EUA) também impactam a 

 
10 Para os dados utilizados no trabalho, com um total de 514 observações, o nível ótimo da janela é de 46 

observações, aproximadamente. Assim, o teste considera o período de 02/01/2020 a 20/10/2021 que contempla o 

período da pandemia do covid-19.  
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decisão de produtores acerca do mix açúcar na produção, bem como a estratégia de agentes 

comercializadores dos produtos (tradings). Neste sentido, os preços diários do próximo 

contrato futuro a ser expirado (flat price) rolado ao final de sua expiração para criar a série no 

período exposto acima permite avaliar o comportamento dos preços futuros e investigar a 

existência de bolhas especulativas. 

 

 

Figura 6. Série de preços das commodities analisadas em seu primeiro contrato rolado (nearby 

contract, ou flat price), no segundo contrato rolado, e a série do contrato mais ativo. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da bloomberg. 

 

O período amostral considerado cobre os efeitos da pandemia sobre o mercado 

energético que se iniciaram em fevereiro/março de 2020. Dentre os três tipos de séries 

apresentadas na figura 6, optou-se por utilizar o primeiro contrato mais próximo e rolando 
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conforme este é expirado11. Esta metodologia de rolagem por vencimento é muito utilizada 

por agentes de mercado com interesse de redução do risco e exposição a flutuações de preços, 

tais como produtores e tradings houses. 

O início de 2020 testemunhou uma rápida queda nos preços de energia, causados 

pelo lockdown e o fechamento das fronteiras durante o período mais intenso da COVID-19, 

que acabou restringindo a demanda por combustíveis e pela primeira vez na história, de 

acordo com (IEA, 2020) os preços futuros do petróleo WTI caíram para valores negativos e a 

demanda caiu drasticamente. Para Gharib et. al (2020), esta queda abrupta no preço do WTI é 

resultado da queda na demanda provocada pela pandemia do covid-19 e, também, pelas 

negociações fracassadas entre Rússia e OPEP (Organização dos Países Produtores de 

Petróleo) em reduzir a produção diária de barris. 

A pandemia do coronavírus foi declarada como emergência, emergência de saúde 

pública e de interesse internacional pela OMS (Organização Mundial da Saúde) dia 30 de 

janeiro de 2020, e classificada como pandemia global no dia 11 de março de 2020. A 

pandemia gerou inúmeras incertezas no mercado, entre os agentes, as instituições e 

consumidores, haja vista interveções na política fiscal e monetária, o distanciamento social e 

um período de isolamento (KOTYZA et al., 2021).  

A tabela 2 apresenta a descrição estatística das variáveis consideradas no teste de 

bolha especulativa. Observa-se uma grande diferença entre os valores máximos e mínimos 

para as séries consideradas, principalmente para o petróleo WTI em que os valores chegaram 

a ser negativos. Com um período de restrição de demanda causado pelo covid-19, notamos 

uma alta volatilidade nos preços das commodities que afetam o mercado brasileiro de açúcar e 

etanol. O desvio padrão confirma a alta instabilidade nos preços, a curtosis positiva e menor 

que três indica uma distribuição platycurtica dos dados com exceção ao Petróleo WTI que por 

ter um valor acima de 3 te a distribuição leptocurtica, e o teste jarque-bera mostra a não-

normalidade dos resíduos.  

 

  

 
11 Por exemplo, no caso do NY11 em que o contrato de vencimento V (outubro) se encerra no último dia do mês 

de setembro, no primeiro dia de outubro considera-se o contrato H (março) sendo o contrato mais próximo a 

vencer. 
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Tabela 2. Estatística descritiva 

Variáveis 
Açúcar 

NY11 

Petróleo 

WTI 

Petróleo 

Brent 

Gasolina 

Rbob 

Chicago 

Platts - 

Etanol 

B3 - 

Etanol 

Média 14,75 51,86 55,43 158,08 1,63 2276 

Máximo 20,33 82,96 85,08 248,66 2,63 3540 

Mínimo 9,21 -37,63 19,33 41,18 0,805 1360 

Desvio Padrão 2,72 15,86 15,22 48,84 0,47 571 

Skewness 0,16 -0,60 -0,26 -0,09 0,58 0,48 

Kurtosis 2,15 4,11 2,10 2,08 2,14 2,19 

Jarque-Bera 17,81 56,85 23,18 18,78 44,91 33,66 

Observações 514 514 514 514 514 514 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da Bloomberg. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção apresentamos os resultados do teste de bolha especulativa para cada uma 

das seis commodities que interferem no preço do açúcar e etanol. Para tal, primeiro 

comparamos a estatística do teste GSADF em cada uma delas, com o valor crítico observado, 

depois, em segundo, analisamos o BSADF para localizar a duração da bolha. A bolha é 

detectada quando o valor estatístico do BSADF é maior que o valor crítico conforme estudo 

feito por Phillips, Shi e Yu (2015). 

Os testes foram realizados na série histórica com frequência diária entre 01/11/2019 e 

20/10/2021 nas seis principais commodities relacionadas ao mercado de energia (Açúcar New 

York #11, Petróleo WTI e Brent, Gasolina Rbob dos EUA, Etanol Chicago platts (CBOT), e 

Etanol B3) considerando o procedimento de geração do valor crítico a ser testado por 

simulação de Monte Carlo, conforme feito em alguns estudos (Li et al. 2017b , Li et al. 

2017b, Etienne, Irwin e Garcia 2014a). 

O valor de lag fixo k=1 segue o estudo de Etienne (2014a) e o trabalho de PSY (2015) 

para que não haja autocorrelação residual. O modelo foi estimado incluindo uma constante e 

sem tendência, e testa a hipótese nula de que os preços futuros seguem um passeio aleatório 

com um termo constante negligenciável. Os testes de bolhas foram realizados no software E-

views, seguindo o pacote desenvolvido por Caspi (2017). 

O estudo utiliza de três diferentes métodos de testes de raíz unitária (testes que 

exploram a estacionariedade da série, e tem a hipótese nula a não estacionariedade: a) Dickey-

Fuller (1981), Phillips-Perron (1988) e Kwiatkowski et.al. (1992). Na tabela 3, pode ser 

observado os testes utilizados, dos quais são estacionários na primeira diferença, confirmando 

que elas seguem um processo de passeio aleatório. 

Conforme pode ser observado na tabela 4, com excessão ao açúcar NY11 todas as 

outras commodities apresentaram um teste estatístico GSADF superior ao valor crítico, 

mostrando fortes evidências da existência de bolhas especulativas na série de preços futuros 

do Petróleo WTI e Brent, Gasolina Rbob, Etanol Chicago e Etanol B3. A estatística do teste 

GSADF foi de 2.20, 3.48, 3.29, 3.55, 3.87 e 3.66 para Açúcar, Petróleo WTI, Petróleo Brent, 

Gasolina Rbob, Etanol de milho chicago platts e Etanol B3. Para o açúcar NY11 a hipótese 

nula pode ser rejeitada apenas com 10% de significância. As figuras de 2 a 7 mostram os 

gráficos dos valores estatísticos do GSADF comparado aos valores críticos.  
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Tabela 3. Testes de Raíz unitária 

       

Variáveis ADF Phillip-Perron KPSS 

Açúcar NY11 -0,772 -0,815 2,260*** 

Petróleo WTI -0,480 -1,124 1,564*** 

Petróleo Brent -0,115 -0,258 1,460*** 

Gasolina Rbob -0,117 -0,286 1,799*** 

Chicago Platts - Etanol 0,223 0,223 2,288*** 

B3 - Etanol 0,831 0,337 2,233*** 

 Açúcar NY11 -22,842*** -22,847*** 0,087 

 Petróleo WTI -18,107*** -37,937*** 0,246 

 Petróleo Brent -20,791*** -20,786*** 0,438 

 Gasolina Rbob -20,903*** -20,942*** 0,342 

 Chicago Platts - Etanol -20,366*** -20,378*** 0,332 

 B3 - Etanol -17,112*** -18,711*** 0,290 
Nota: *** nivel de significancia de 1%; ** 5%; *10% 

Fonte: Elaboração própria  
 

Em todas as commodities analisadas há um comportamento explosivo da série de 

preços futuros entre os meses fevereiro, março e abril de 2020, com o início da pandemia do 

covid-19, que apresentou uma significativa queda dos preços, causada por um arrefecimento 

da demanda global por combustíveis. Além deste período, foram detectados outros, conforme 

será debatido nesta seção. Este trabalho não nos permite atribuir o período de bolha com um 

fator especulativo específico, como por exemplo trading, mas proporciona evidências para 

períodos em que o mercado se desvia dos fundamentos. 
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Tabela 4. Resultados dos testes SADF e GSADF 

 

Variáveis 

 Açúcar NY11 

Petróleo 

WTI 

Petróleo 

Brent 

Gasolina 

Rbob 

Chicago 

Platts - 

Etanol 

B3 - 

Etanol 

SADF   0.9589 3.487*** 3.297*** 3.557*** 3.089*** 3.338*** 

SADF CV 99% 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 

 95% 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 

 90% 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226 

GSADF    2.200*  3.487***  3.297***  3.557***  3.872*** 5.669*** 

GSADF CV 99%  2.935  2.935  2.935  2.935  2.935  2.935 

 95%  2.266  2.266  2.266  2.266  2.266  2.266 

  90%  2.032  2.032  2.032  2.032  2.032  2.032 

Existência de 

Bolha 
  

Somente a 

10% de 

significancia 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Total de dias 

com bolhas   
27 65 61 42 69 184 

nº de bolhas 

distintas no 

período   

1 5 5 2 2 14 

Nota: *** nivel de significancia de 1%; ** 5%; *10% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os testes SADF e GSADF foram utilizados para detectar períodos de bolhas nas 

commodities analisadas. Para tal, consideramos como bolha especulativa quando a estatística 

BSADF excede o valor crítico, terminando quando esta estatística fica abaixo do valor crítico, 

conforme destacado por PSY (2015). Desta forma, a hipótese da não existência de bolha 

especulativa não pode ser aceita, o que implica na existência delas, mostrando um 

comportamento explosivo da série de preços futuros analisado e enfatizando a detecção de 

bolhas através do método proposto (Khan et al., 2022).  

As figuras 7 a 12 apresentam os resultados. A linha verde corresponde a série de 

preços futuros construída rolando os contratos ao vencimento seguinte e estão na cor ver, 

enquanto o valor crítico é mostrado em vermelho e o teste BSADF em azul. Para interpretar o 

número de dias com bolhas, comparamos o tempo em que o teste BSADF da linha azul fica 

acima dos valores críticos.  
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Conforme destacado por Li et al. (2017a), saber definir detecção de uma bolha ou um 

movimento de preço eclui a possibilidade de detectar pseudo bolhas por “splicing bias”12. No 

entanto, no início da pandemia do COVID-19 todos os mercados analisados apresentaram 

uma forte queda de preços que se caracterizou por uma bolha especulativa.  

No caso Brasil, as Usinas e comercializadoras de Etanol e Açúcar, por dependerem 

destes preços para tomada de posição e negociações, também sentiram a queda nos preços. 

Conforme dados de preços de etanol na usina, divulgados pelo CEPEA, o etanol hidratado 

sofreu o reflexo da queda nos mercados internacionais no período de início da pandemia 

(queda de -39% de 28/03/20 a 03/04/20). A queda na demanda, provocada pela instauração do 

trabalho home office, e o esforço da população em ficar em casa fez com que os preços 

também caíssem.   

 A Figura 7 apresenta o resultado do teste GSADF, os valores críticos gerados por 

simulação de monte carlo, e os preços futuros dos contratos de NY11 negociados. Foi 

identificado um período em que os preços se distanciam dos seus valores fundamentais, entre 

11/03/20 e 28/04/20, podendo ser caracterizado como um período de bolha especulativa. No 

entanto, a hipótese nula de explosividade da série só é rejeitada a 10% de significância.  

  

 

 

 
12 Splicing bias de acordo com Li et al. (2017a) refere-se ao potencial aumento de preço causado na troca de 

contrato, que poderia levar a variações indesejadas nos preços e não relacionadas a volatilidade ou bolhas 

especulativas na data de emenda dos contratos. 
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Figura 7. Análise do teste GSADF de NY#11 açúcar 
Fonte: Elaboração do autor com resultados do E-views. 

 

 A figura 8 mostra a série dos preços futuros de petróleo WTI (West Texas 

Intermediate) dos contratos futuros negociados na bolsa de Nova York (NYMEX – New York 

Mercantile Exchange). Por ser um contrato de entrega física do produto, em abril/20 com a 

queda na demanda por combustíveis, ocasionada pela pandemia, o volume de estoque de 

petróleo aumentou e fez com que os preços sofressem uma queda histórica. Atingindo valores 

negativos de -U$ 37.63 por barril os comerciantes se disfezeram dos contratos, já que a 

capacidade de estocagem estava no limite.  

 No caso do WTI, a bolha especulativa teve inicio no dia 05 de março e término no dia 

20 de abril de 2020, quando os preços atingiram -U$ 37.63 por barril. O colapso se deu 

exclusivamente pelo medo dos detentores de contratos (comerciantes) em receber o produto, 

já que com a queda na demanda, os estoques estavam no limite. Conforme destaca o EIA 

2020, o contrato futuro de vencimento do WTI era para entrega em maio de 2020 e este 

expirava em 21 de abril de 2020, ou seja, os participantes que detinham este contrato 

quiseram fechar antes do vencimento por meio da liquidação em dinheiro, evitando a entrega 

física do produto, fazendo com que os preços atingissem valores abaixo de zero. 
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 O dia 20 de abril de 2020 marcou a primeira vez na história em que o preço do 

contrato futuro de WTI caiu abaixo de zero, desde o início das suas negociações em 1983. 

Preços negativos no mercado de commodities são muito raros, mas quando acontecem 

indicam altos custos de transação e restrições de infraestrutura. Assim, o evento extremo de 

mercado foi motivado por vários fatores incluindo a incapacidade dos titulares de contratos de 

encontrar outros participantes de mercado para vender os contratos futuros. Além disso, a 

armazenagem de petróleo em níveis altos fez com que os participantes do mercado vendessem 

os contratos futuros a preços negativos, pagando a contraparte para o encerramento do 

contrato (EIA, 2020).  

 Conforme apontado em relatório do IEA (2020), o impacto das medidas de contenção 

da pandemia nos países do mundo quase paralisou a mobilidade voltando a níveis de 1995. 

Quanto a oferta global de petróleo, com uma produção alta no mês de abril, a OPEP+ 

(Organização dos países produtores de petróleo) decidiram em um acordo histórico reduzir a 

produção a partir de um nível acordado. Assim, choques mútuos de demanda e oferta fizeram 

com que os preços futuros do petróleo caíssem e desestabilizassem os mercados.  

 O petróleo do tipo WTI passou por 5 distintos períodos de bolha especulativa de 

31/01/20 a 11/02/20 com 8 dias, 05/03/20 a 02/04/20 com 21 dias, e outro período de 11 dias 

(06/04/20 a 20/04/20), no ano de 2021 foi detectado mais dois períodos de de 15 e 10 dias, 

datados em 08/02/21 a 26/02/21 e 04/03/21 a 17/03/21, respectivamente, totalizando 5 

períodos de bolhas na série de preços futuros do petróleo WTI.  

 Não muito diferente, o petróleo do tipo Brent negociado na ICE (Intercontinental 

Exchange) refere-se ao preço do petróleo no mercado europeu passou também por 5 períodos 

de bolhas especulativas similares aos resultados encontrados para o petróleo WTI, conforme 

destacado na figura 9. Com 7, 21, 8, 15 e 10 dias de bolhas, em 03/02 a 11/02/20, 05/03 a 

02/04/20, 20/04 a 29/04/20, 08/02/21 a 26/02/21, 04/03 a 17/03/21. Desta forma, as bolhas 

encontradas ocorreram num período de alta volatilidade dos preços causados pelas incertezas 

da pandemia do covid-19, datada principalmente no período da “primeira onda” e da 

“segunda onda de aumento de número de casos de covid no mundo.  
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Figura 8. Análise do teste GSADF de Petróleo WTI 
   Fonte: Elaboração do autor com resultados do E-views. 
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Figura 9. Análise do teste GSADF de Petróleo Brent 
Fonte: Elaboração do autor com resultados do E-views. 

 

 A Figura 5 mostra a série de preços futuros dos contratos de gasolina RBOB 

(Reformulated Gasoline for Oxygenate Blending – referente a componentes de mistura de 

gasolina para motores, comumente utilizada em veículos) negociada na bolsa de Nova York 

(NYMEX). As estatísticas do teste GSADF encontraram 2 períodos distintos de bolhas 

especulativos para a gasoline RBOB, sendo a primeira com 20 dias datados entre 11/03/20 e 

07/04/20 e o segundo período com 22 dias entre 16/02/21 a 17/03/21. Por ser um produto 

extráido do petróleo, o preço da gasolina segue os movimentos observados no mercado do 

petróleo.  

 Importante destacar que as bolhas encontradas entre fevereiro e março de 2020 

referem-se a períodos de queda de preços, enquanto as encontradas no ano de 2021 à 

aumentos de preços. Para uma bolha terminar, não necessariamente é preciso que o preço caia 

vertiginosamente de patamares, o que pode ser observados nas figuras 8 a 10 no 1º trimestre 

de 2021 em que as bolhas terminaram, porém os preços continuaram em altos patamares. 

 Calcular a duração das bolhas permite identificar o tempo em que os preços ficaram se 

desviando dos fundamentos do mercado, que na essência da teoria apresentada neste trabalho 
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é o que permite identificar a bolha especulativa. O Etanol B3, o petróleo WTI e Brent foram 

os que apresentaram um maior período com desvio dos fundamentos de mercado. Em geral, 

uma maior especulação ocorreu nesses mercados com maiores períodos e durações de bolhas 

especulativas. 
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Figura 10. Análise do teste GSADF de Gasolina EUA, Rbob 
Fonte: Elaboração do autor com resultados do E-views. 

 

 A figura 11 mostra o comportamento dos preços de etanol de milho negociado na 

bolsa de chicago. O movimento foi muito parecido com petróleo, gasolina e açúcar, 

apresentando uma queda no início da pandemia e crescendo a partir de junho 2020. Este 

mercado passou por 2 períodos de bolhas especulativas (onde a linha azul fica acima da linha 

vermelha) sendo eles de 16/03/2020 a 09/04/2020, com 18 e 51 dias, respectivamente.         
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Figura 11. Análise do teste GSADF de Etanol de Milho CBOT 
Fonte: Elaboração do autor com resultados do E-views. 

 

Conforme destacado acima na tabela 3 foram encontrados 14 períodos distintos de 

bolhas especulativas no mercado futuro de etanol negociado na bolsa de valores do Brasil B3, 

em comparação as outras commodities negociadas em bolsas de valores fora do Brasil. A 

figura 7 apresenta os resultados do teste GSADF e os períodos e durações das bolhas. Com 

184 dias dos 517 analisados, o mercado futuro de etanol B3 passou por uma alta instabilidade 

durante o período analisado.  

 O mercado futuro de etanol negociado na B3 teve um movimento similar aos de 

açúcar, petróleo, gasolina e etanol de milho, com uma drástica queda de preços no início da 

pandemia (mar-abril/20) e trajetória de crescimento até outubro de 2021. A Figura 11 mostra 

o teste GSADF para os preços negociados no mercado futuro do etanol na bolsa de valores do 

Brasil (B3). É possível notar que o mercado experimentou 14 períodos distintos de bolhas 

especulativas com durações distintas dentre eles, conforme visto na tabela 3.  
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Figura 12. Análise do teste GSADF de Etanol B3 ou BM&F 
Fonte: Elaboração do autor com resultados do E-views. 

 

 

Os resultados do trabalho mostram que, no mercado de commodities agrícolas e de 

energia (petróleo, gasolina, etanol e açúcar) as bolhas ocorreram em períodos iguais, por estes 

serem relacionados. Conforme aponta Palazzi (2022), os preços internacionais de energia e 

comodities agrícolas afetam diretamente os preços do mercado domésticos brasileiro, 

principalente o mercado de combustíveis, com o Brasil tendo destaque como segundo maior 

produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alta volatilidade nos preços das commodities no início de 2020, com o período da 

pandemia global do covid-19, trouxe um interesse para a literatura sobre a formação e 

detecção de bolhas especulativas. Este trabalho buscou contribuir para o debate da detecção 

de bolhas especulativas nos preços futuros nos mercados de açúcar e combustíveis (petróleo, 

gasolina e etanol). Saber se o preço do mercado futuro descola do preço fundamental impacta 

a tomada de decisão dos agentes de mercado, principalmente produtores que dependem do 

preço para o planejamento de produção.  

Ao analisar as commodities, apenas o açúcar NY11 não apresentou fortes evidências 

de uma bolha especulativa, ocorrendo de fato o evento apenas com 10% de significância. Os 

contratos futuros de WTI, Brent apresentaram 5 períodos distintos de bolhas especulativas, 

totalizando 65 e 61 dias em bolhas, respectivamente. A Gasolina Rbob e o Etanol Chicago 

Platts (negociados nos Estados Unidos) passaram por 2 períodos distintos de bolhas 

especulativas com um total de 42 e 69 dias em bolhas, respectivamente.  No mercado 

brasileiro de contratos futuros Etanol B3 o teste estatístico PSY (2015) encontrou bolhas 

especulativas em 14 períodos distintos, totalizando 184 dias com os preços futuros se 

desviando dos valores fundamentais de mercado.  

O estudo não estima os valores fundamentais dos preços das commodities analisadas, 

porém segue a ideia de outros trabalhos (Etienne et al., 2014a, Etienne et al., 2014b, 

Gutierrez, 2013, Khan et al. 2022), de que, se os preços seguirem um “random walk” na 

ausência de bolhas, então na teoria os preços devem refletir corretamente as condições 

fundamentais de oferta e demanda. Conforme destaca Etienne et al. 2014, na data em que uma 

bolha é identificada, um componente explosivo torna-se presente e o preço não é mais igual 

ao seu valor fundamental. Para mercado futuro de commodities os agentes vão corrigir o 

desvio no preço até que se encontre um equilíbrio, o que é caracterizado no trabalho como os 

dias em que o mercado ficou em bolhas especulativas.  

Assim sendo, este trabalho apresentou bolhas especulativas em todas as commodities 

analisadas no período de 01/11/2019 até 20/10/2021, que podem ser explicadas pela pandemia 

do covid-19 e a retração da demanda por combustíveis no período, ocasionado pelas medidas 

de distanciamento social e o período de quarentena. Os resultados oferecem informações úteis 

para os agentes de mercado. Por um lado, os produtores e comercializadores melhoram as 

tomadas de decisões, e por outro lado o governo utiliza dessas informações para para evitar a 

ocorrência de crises ou minimizar os seus efeitos. O mercado de energia está intimamente 
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relacionado ao setor sucroenergético e explosividades dos preços podem influenciar o 

mercado internacional e brasileiro de combustíveis e açúcar. 

Os resultados do trabalho esclarecem se os preços futuros das commodities analisadas 

seguem o seu valor fundamental, determinado pelas leis de oferta e demanda, ou se desviam 

deles ocorrendo um período de bolhas especulativas. O setor de açúcar e etanol podem se 

beneficiar dos contratos futuros analisados para melhor o mecanismo de compartilhamento de 

risco, já que a volatilidade e o surgimento de bolhas especulativas afetam a alocação de 

insumos, crescimento da produtividade e investimentos de capital. 

Conforme destaca Silva (2018), a utilização de contratos futuros é um instrumento de 

proteção ao risco de preços e relativamente novo no Brasil, sendo uma alternativa valiosa e 

cada vez mais usada por agentes do mercado agrícola. No caso do açúcar e etanol no Brasil, 

os agentes têm cada vez mais utilizado dos recursos de derivativos agrícolas para fazer o 

hedge de preços e diminuir a exposição a grandes volatilidades de preço no mercado.  

Este trabalho abre espaço para estudos futuros sobre o entendimento do surgimento 

das bolhas especulativas, de como a variação cambial no período pode ter influenciado o 

surgimento de bolhas, e até mesmo entender a ligação das bolhas com fatores 

macroeconômicos (taxa de juros, inflação, políticas fiscais e monetárias e outros). Um 

segundo espaço para estudos futuros diz respeito a transmissão de preços do mercado 

internacional para o mercado doméstico no mercado de combustíveis brasileiro.  
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APÊNDICE 

 

Tabelas Auxiliares 

TABELA A1.  

Centro Sul Brasil  
Safra 21/22 - Açúcar 

Produção Consumo Exportação Importação 

Brazil 35,35 9,8 25,65  

India 36,88 29,0 8,78 1,0 

European Union 16,505 17,0 1,3 2,0 

Thailand 10,23 2,4 0,1  

China 9,6 15,5  4,5 

United States 8,373 11,3  3,1 

Pakistan 7,14 5,9 0,5  

Russia 6 5,7 0,435  

Mexico 6,537 4,2 2,053  

Australia 4,12  3,3  

Turkey 2,8 3,0 0,24  

Egypt 2,855 3,4 0,3  

Guatemala 2,58  1,74 0,8 

Indonesia 2,3 7,6 0,42 5,5 

Colombia 2,3 1,9 0,71  

South Africa 1,906 1,7 0,595  

Philippines 2,05 2,3   

Argentina 1,725  0,32  

Iran 1,6 2,4   

United Kingdom 1,025 1,9  1,0 

Vietnam 0,95 2,4   

Japan 0,81 1,8  1,0 

El Salvador 0,78  0,506  

Other 16,8 46,3 17,3 37,4 

Total 181,2 175,5 64,3 56,3 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do USDA. 




