
Produtor de soja vai direto a Chicago garantir bons preços  
Fabiana Batista 
 
A fixação de contratos de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) recebeu nesta safra um novo 
adepto. O mega-produtor Eraí Maggi começa, pela primeira vez, a negociar parte de sua 
produção diretamente na bolsa americana e engrossa o grupo de produtores que diminuem o 
intermédio de tradings e assumem riscos e custos de usar as ferramentas. A estimativa da 
consultoria FCStone é de que 3% a 4% da safra brasileira seja fixada diretamente por 
produtores de soja, percentual que foi de cerca de 1% a 2% no ciclo passado.  
 
Com uma área plantada prevista de 70 mil hectares com soja, Maggi já fixou antecipadamente 
40% da safra 2008/09. Desse total, 25 pontos percentuais foram diretamente na CBOT, entre 
as modalidades de contrato futuro e de opções. Os outros 15 pontos percentuais foram fixados 
antecipadamente com as tradings. "Esse percentual de negociação é para proteger preços e 
garantir o custo de produção", afirma o empresário rural. Ele explica que o alto deságio 
cobrado pelas tradings este ano figura entre as razões que motivaram a decisão de atuar 
diretamente na bolsa americana. Em alguns casos, o desconto do frete no preço negociado 
pela soja verde chegou a até 20%, percentual que nas safras anteriores era de cerca de 5%. 
"O petróleo bateu níveis de preços muito altos e o dólar desvalorizou muito. Por isso, o risco 
do valor frete descontado pelas tradings também aumentou", diz o produtor.  
 
Maggi conta que contratou financiamento em alguns bancos para dispor de capital para 
margeamento na bolsa, mas não divulgou valores negociados.  
 
Na safra 2007/08, Maggi negociou antecipado 70% da produção com tradings a preços médios 
de US$ 12 a US$ 13 a saca de 60 quilos, valor que no momento da colheita, a partir de 
fevereiro deste ano, estava em US$ 22.  
 
A dificuldade de fazer bons negócios em um mercado altamente volátil, como vem sendo o da 
soja nos últimos meses, está provocando alterações na forma de comercialização antecipada 
da safra. Há grandes produtores de Mato Grosso que já estão negociando mais diretamente na 
CBOT do que nas tradings.  
 
Os que experimentaram essa prática na safra 2007/08 afirmam ter garantido rentabilidade 
mais de 10% superior à atingida na negociação com as exportadoras, mesmo com a alta 
volatilidade da commodity, que exigiu altos volumes de capital para cobrir margens. É o caso 
do Grupo Bom Jesus, de Rondonópolis (MT). No ciclo passado, a empresa fez hedge de 35% 
na bolsa americana, sendo 70% em contratos de opções e 30% de contrato futuros. Com as 
tradings, a negociação foi de 25% da safra.  
 
Na comparação com as duas modalidades, a operação na CBOT rendeu US$ 2 a mais por cada 
saca, o equivalente a uma receita 11,11% superior. "Quando a trading ofertava 
antecipadamente US$ 18 por saca, fixamos diretamente na Bolsa de Chicago. No momento da 
colheita, liquidamos a operação a US$ 30 a saca. Descontando-se os US$ 10 por saca que 
tivemos de despesas com margeamento na bolsa, o resultado líquido ficou em US$ 20", 
compara Mauro Leandro Loro, gerente comercial do grupo.  
 
Assim, para esta safra, a empresa vai aumentar o volume negociado na CBOT. De acordo com 
Loro, devem ser negociados 60% da safra diretamente na bolsa, dos quais 70% em contratos 
de opções e 30% em papéis futuros. "O volume negociado com tradings vai cair para 15%", 
complementa o gerente comercial.  
 
Custos da operação direta  
 
Glauco Monte, consultor de gerenciamento de risco da FCSTone, conta que, por conta da alta 
oscilação dos preços da soja, neste ano a carteira de clientes da soja que estão procurando a 
empresa para atuarem diretamente na Bolsa de Chicago cresceu 40%. "Por uma questão 
cultural, essa prática é muito mais comum entre grandes produtores", explica.  
 



Segundo ele, os custos para contratos de Opções, podem variar de 2% a 3%, ou chegar a até 
10%, dependendo se a opção é por ganhos limitados ou ilimitados com as oscilações de preços 
do produto. "Mas, neste caso, os produtores ficam livres de enviar capital para cobrir margens 
dessas oscilações nas bolsas", explica o analista. Já os contratos futuros não implicam em 
percentuais sobre o valor dos contratos, mas fica a cargo do produtor o envio de recursos para 
bolsa no caso de oscilações de capital, conforme detalha o analista.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Agronegócio recua mais que Ibovespa 
Roberto Tenório 
 
Os investidores que apostaram nas empresas do agronegócio com capital aberto perderam 
mais que o Ibovespa desde o dia 30 de junho. Levantamento feito pelo Centro de Informações 
da Gazeta Mercantil e pela Economatica, mostra que até o dia 21 deste mês, o índice Bovespa 
teve uma queda de 13,9%. Já a média das 24 empresas do agronegócio com capital aberto na 
Bolsa analisadas perderam 17,6% no período. Especialistas apontam que a queda nos preços 
das commodities nos últimos meses mudaram as perspectivas em torno do setor foram e 
foram um dos fatores que derrubaram os preços dos papéis no período. 
 
As ações ON da Brasil Ecodiesel lideraram a queda entre as empresas analisadas, com as 
cotações recuando de R$ 4,11 para R$ 1,83 (55,4%). A explicação pode estar nos problemas 
em torno do programa brasileiro de biodiesel que não estão remunerando muito bem. "Mesmo 
com o recuo das commodities, o custo com matéria ainda é alto. Por isso, a empresa só vai 
operar com vendas no limite para cobrir custos fixos", avalia Denílson Duarte, chefe de 
investimento do Máxima Asset. Ele explica que a competição é intensa no setor e esses 
indicativos acabam despertando a desconfiança de investidores. 
 
Em segundo lugar, a Laep, empresa que controla marcas como Parmalat e Paulista, tece uma 
queda de 43,61% no período, saindo de R$ 2,66 para R$ 1,50. Os papéis da companhia 
tiveram um forte recuo após a divulgação do último balanço, onde o aumento do custo com 
matérias-primas e a dificuldade em repassá-los reduziram a margem de lucro explica Luciana 
Leocádio, analista da Ativa Corretora. "A maioria das empresas que atuam no setor de lácteos 
e carnes tiveram problemas por causa do aumento nos custos. Principalmente as que são mais 
expostas ao mercado brasileiro", avalia. É o caso da Marfrig (-14,2%) e do Minerva (-10,5%), 
que não possuem grande atuação no exterior como o JBS (-15,1%). 
 
"O JBS teve a maior perda porque vinha muito valorizado e por causa dos custos com matéria-
prima e as últimas aquisições. Os que estão mais presentes por aqui sofreram muito com o 



embargo da União Européia.", disse a analista. Ela explica que a Perdigão, que caiu 7,2%, 
sentiu mais a pressão dos custos dos lácteos por causa da aquisição da Eleva no ano passado. 
"Mas de maneira geral todo o setor de carnes e lácteos foi fraco". 
 
No caso das agrícolas, a SLCagrícola, que liderou a rentabilidade no setor durante o primeiro 
semestre caiu 23,9% no período analisado, de R$ 32,00 para R$ 24,35. "Isso ocorreu porque 
os principais produtos que a empresa trabalha como soja e milho caíram muito nos últimos 
meses. Isso gera uma certa insegurança entre os investidores". disse. 
 
Entre as sucroalcooleiras, os papéis da açúcar Guarani caíram 33,3%, de R$ 10,09 para R$ 
6,73. O problema apontado foi a queda nos preços do açúcar que diminuiu a expectativa. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 ago. 2008, Agronegócios, p. C8. 


