


Uma anedota ilustra bem o perfil do produtor rural brasileiro
mais tradicional: diz-se que certa vez um produtor encontrou
uma lâmpada de gênio, esfregou e ganhou direito a três pedi-
dos. O primeiro foi uma bela mulher, para casar; o segundo,
uma caminhonete do ano; o terceiro, a soja bater R$ 200 a
saca. Meses depois, ele volta a procurar a lâmpada e o gênio,
para pedir que a soja, mais uma vez, volte a R$ 200. Sem en-
tender, o gênio questiona-o. A resposta do produtor: "A soja
chegou em R$ 200, mas eu não vendi, achando que poderia
subir ainda mais, antes de despencar".

A brincadeira que corre no campo ilustra bem a situação de
produtores da antiga geração, que não pensam em comparar
os custos com o valor da oferta recebida, e sonham sempre
em acertar o momento exato em que a commodity alcança-
rá a cotação máxima. Mas essa antiga tradição começa a dar
lugar a uma nova geração de produtores, mais atentos ao ca-
ráter cíclico das commodities e, sobretudo, aos instrumentos
financeiros que podem ampliar lucros e amortecer prejuízos.

A preocupação financeira é mais que bem-vinda em meio à
crise internacional. Depois de surfar o boom de commodities
dos últimos cinco anos, os produtores encontram um am-
biente muito mais volátil. O café, por exemplo, chegou a en-
costar em R$ 300 a saca em fevereiro, para despencar a cerca
de R$ 250 no mês passado.

Elke Zuber Leh, que divide com o marido, Wienfried Mat-
thias Leh, o controle do Grupo Leh, em Guarapuava, interior
do Paraná, é exemplo dessa nova safra de produtores rurais.
Como muitos atualmente, ela estudou em faculdade na ci-
dade, viajou ao exterior algumas vezes, faz planejamentos
de longo prazo e descobriu que precisa entender o sistema
financeiro para se desenvolver economicamente. Enquanto
Wienfried cuida da produção, Elke monitora diariamente
os mercados financeiro e agrícola, a partir do computador,
e gasta mais de R$ 2 mil por mês para se informar sobre ten-
dências. Assim, ela calcula todos os dias a quantidade com-
prada de insumos e como venderá sua produção.



"É mais fácil, para mim, lucrar 10% a mais na comercializa-
ção do que em produtividade no campo", resume Wienfried.
"Antes disso, sempre vendíamos na baixa e comprávamos in-
sumos na alta. Agora, ela conseguiu inverter, na média, essa
estatística." A empresa da família Leh fatura mais de R$ 20
milhões ao ano e, apesar de possuir uma produção diversi-
ficada em várias culturas, tem foco principal em suínos e co-
meça a processar essa carne em uma indústria própria.

"Mesmo que esse novo produtor não vá ao mercado, ele já
entende como funciona e que sua dinâmica tem impacto no
negócio", diz Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco
Ribeirão Preto (BRP).

A nova realidade de mercado também contribuiu para uma
mudança de postura. Por décadas, o setor rural acostumou-se
a ter acesso fácil a crédito, preços mínimos subsidiados pelo

governo - como alguns teóricos voltaram a aventar com a cri-
se atual - e renegociação de dívidas em momentos de crise e
quebras de safra. Mesmo em contratos com tradings, há uma
história de renegociações. No mercado financeiro, o produ-
tor certamente não encontrará tanto amparo, mas, com uma
boa estratégia, pode ter tanto ou mais garantias e retorno do
que com o auxílio do governo federal.

Além do aperto na concessão de crédito, os custos para o
agricultor subiram de 20% a 40% na última safra, diz Antônio
Carlos Ortiz, chefe de negócios rurais do Rabobank. Insumos
como fertilizantes e defensivos, que têm boa parte do seu
custo ligado ao preço do petróleo e em dólar, foram às altu-
ras ao longo deste ano, bem no momento de plantio.

Ortiz nota uma clara evolução no trato dos produtores ru-
rais com o sistema financeiro nos últimos anos. No entan —>



to, ainda é pouco o volume do mercado de derivativos agríco-
las que parte de produtores que buscam proteção ou redução
de riscos para vender sua produção. O terreno é fértil para
especuladores, que tomam riscos elevados. Renato Souza, ca-
feicultor de Cabo Verde (MG), agora aprendeu a fazer hedge
e operar no mercado de opções, mas, antes de assumir essa
postura mais conservadora, se aventurou em contratos de
boi e teve um bom prejuízo.

Quem sentiu o peso do risco no bolso foi Vinícius de Melo
Benites, doutor em solo e nutrição de plantas, que chegou a
Rio Verde (MT) como pesquisador da Embrapa. Ele é dono de
250 hectares na região, onde planta soja e milho, mas sua po-
sição em bolsa já foi muito maior do que era capaz de produ-
zir. Em 2007, perdeu uma boa quantia em dinheiro. "Come-
cei fazendo hedge e, quando achei que já entendia, comecei
a especular, sempre vendido." O fim dessa história não é um
suspense. "Eu achava que o mercado era previsível demais,
até ele se tornar imprevisível, e eu perder."

Em Guaxupé (MG), está localizada uma das maiores coope-
rativas agrícolas do mundo, que fatura mais de R$ l bilhão
por ano e exporta grande parte da sua produção, majorita-
riamente de café. Carlos Alberto Paulino, presidente da Coo-
xupé, 70 anos, pode ser considerado um grande produtor de
café, mas quer distância do mercado de derivativos agrícolas.
Em outubro de 2006, lembra, houve uma seca na região e o
preço do café subiu muito. Os produtores que tinham trava-
do a venda futura tiveram de gastar bastante em ajustes, até
receber o valor previsto no contrato, com muita chiadeira.
"Eu sou produtor e emotivo. O operador de bolsa é frio e, por-
tanto, tem vantagens. Cada um deve ficar na sua." Para ele,
muitos produtores ficam "na telinha" dos computadores e —>



perdem em produtividade no campo. "Eu entendo o merca-
do, não sou cru no assunto, mas isso não serve para mim."

Paulino diz travar o valor de parte da sua produção de
café em Monte Santo (MG) com a própria cooperativa. Mas
ele também planta soja, em parte do seu terreno. Com o
grão, fixa o preço de venda com tradings, como Bunge,
Cargill e ADM. Também essas empresas podem garantir
preços aos produtores.

Para o vice-presidente da cooperativa, Carlos Augusto de
Melo, 55, os derivativos são uma realidade, mas é preciso ter
alguns cuidados. "Acredito que, para operar na bolsa, o pro-
dutor precisa de uma assessoria especializada."

Foi o que fez Walter Horita, paranaense que há 24 anos
planta soja, milho e, principalmente, algodão no oeste da
Bahia. Ele também entende do mercado, opera contratos
futuros de commodities, mas quer passar para a frente essa
função -justamente para não perder o foco de seu negócio.
Neste ano, chamou um economista recém-formado a Barrei-
ras para acompanhar o mercado e dar o indicativo do que
ele acredita ser a melhor posição para os negócios do grupo.
"Ou você cria uma estrutura de trabalho séria, ou então não
adianta se arriscar nesse mercado", pondera.

O profissional ficou apenas 90 dias na região e acabou vol-
tando para São Paulo, mas o produtor vai repetir a tentativa
em breve. Horita quer levar a sério essa atividade, mas nem
pensa em arriscar as economias da empresa no mercado fi-
nanceiro. "Quem cresce no agronegócio reinveste em sua
própria atividade, compra máquinas, troca as cercas, treina
funcionários", diz. Ele resiste a diversificar e sair do risco de
commodities com o seguinte raciocínio: se grandes fundos
de investimento estão interessados em participações em gru-
pos como o dele, que sentido teria fazer o movimento contrá-
rio e colocar dinheiro nesses fundos?

Já Ilário Bomm, cooperado da CVale, de Palotina (PR), tem
todos os receios quanto à venda futura de sua produção.
"Em 2007, vendi soja a US$ 17 e depois ela foi a US$ 30. Nes-
te ano foi o contrário, mas não vendi." A liquidez é peque-
na na bolsa, lembra. Além disso, Bomm sente insegurança
quanto à idéia de colher para honrar o compromisso de
venda futura. Acha complicado demais contratar um segu-
ro agrícola para sair desse risco. "Eu prefiro ficar no prático
'colher e vender', ainda que não ganhe tanto por isso", diz o
produtor de 61 anos.

Segundo Carlos Alexandre Gallas, analista de derivativos
agrícolas da Intertrading, por esse movimento do ano pas-
sado e, com a crise atual, os produtores resolveram, por ora,
colocar o pé no freio nos contratos futuros. "Quem optou por
posição de hedge este ano fez muito pouco, porque a maioria
está preferindo esperar a recuperação dos preços", diz.

Peso cultural e iniciativas de atração - Ativos financeiros
relacionados ao campo estão disponíveis para qualquer in-
vestidor. No entanto, mesmo para produtores mais sofistica-

dos, as negociações ainda são muito pautadas no mercado à
vista ou especulações - e pouco se antecipa em venda, para
fazer hedge e diluir riscos.

Há quem compare a situação do mercado agrícola agora
com o da bolsa de valores no começo da década, advento
de sua popularização e da formação dos novos investido-
res. A própria bolsa, agora integrada, acaba de lançar o
programa "BM&FBovespa vai ao campo", para apresentar
a alternativa ao produtor rural. Este ano, 270 pessoas já fi-
zeram cursos específicos de derivativos agrícolas da bolsa,
além dos 830 profissionais do Banco do Brasil que foram
capacitados nos últimos dois anos.

"Estamos fazendo um esforço para educar o mercado so-
bre os mecanismos operacionais dos derivativos agrícolas",
diz Verdi Rosa Monteiro, diretor de fomento de negócios da
bolsa. Como ocorreu no mercado de ações nas cidades, o de
derivativos precisa ser decodificado ao campo. Para facilitar
esse processo, há dois anos o governo federal já permitiu que
produtores financiassem margens e ajustes no mercado fu-
turo com recursos do crédito rural via bancos, lembra Ivan
Wedekin, diretor de commodities da BM&FBovespa. O custo
do crédito rural, atualmente, é de 6,75% ao ano.

"O mercado futuro ainda é uma grande novidade para
muitos produtores", diz Márcio Augusto Montella, ge—>



rente executivo de agronegócio do Banco do Brasil. O BB é a
entidade que oferece acesso mais fácil ao mercado futuro no
campo, mas facilidades como o financiamento de margens e
ajustes têm custo ao produtor.

Mesmo com um gasto potencialmente maior, a rota dos
mercados neste ano, principalmente por causa da crise, pode
ser um bom exemplo da virtude do hedge. O preço da saca de
soja chegou a bater R$ 52,63 em junho, para depois recuar a R$
45,50 nas últimas semanas. Isso significa que, se um produtor
tivesse definido como meta vender parte de sua produção no
futuro a R$ 50,00 - segundo cálculo que levasse em conta seus
custos e um retorno mínimo esperado -, teria conseguido fazê-
lo, antes do agravamento da crise. Dessa forma, evitaria parte
do declínio do preço da soja. Apesar de toda a discussão sobre
a crise e a demanda mundial por alimentos, a cotação dos ati-
vos tende a seguir determinados ciclos - em geral, os preços
sobem na entressafra e caem na colheita. Assim, são freqüentes
os anos que oferecem boas oportunidades de hedge. ->



AGRONEGÓCIO

Segundo explica Antônio Augusto de Magalhães Filho, su-
perintendente da Cooxupé, o mercado futuro tem um aspec-
to benéfico ao aliviar essa tendência de que todos vendam
sua safra ao mesmo tempo, após a colheita. "No derivativo, é
possível ganhar com arbitragem de preço ao longo do tem-
po e reduzir o risco de, na colheita, ser obrigado a vender a
preços baixos. No entanto, ainda é pequena a disposição a
operar com derivativos. "Eu conheço tudo, mas não encaro o
hedge", diz Edio Sander, contador, produtor e presidente da
Cooperaliança, especializada em carnes. "Conheço uns dez
que investem na bolsa de mercadorias aqui no Paraná, mas
nenhum faz hedge. Só especulam."

Além da tradição, obstáculo importante para o produtor
ter acesso a proteção no mercado futuro é o tamanho míni-
mo dos contratos da bolsa, considerado elevado por muitos.
Para café, só se faz contrato de 100 sacas; para a soja, são 450
sacas. A medida-padrão é a de uma carreta do produto, expli-
ca Wedekin, da BM&FBovespa.

Outra questão dificulta o acesso dos produtores a um ins-
trumento de hedge: o ajuste diário. No mercado a termo, no
qual se negocia diretamente as mercadorias, quando fechado
um contrato, as partes envolvidas têm de regular diariamen-
te a oscilação do valor do contrato, depositando ou retirando
ajustes. Em períodos de forte oscilação, esse vaivém diário de
dinheiro e a necessidade de recursos disponíveis para bancar
esses ajustes podem pegar um produtor no contrapé, antes
mesmo de colher. (Ver página xx.)

Alternativa para o produtor se proteger, mas ainda ter
a possibilidade de lucrar mais com uma eventual subida
do preço das commodities, é partir para o mercado de op-
ções, em que se paga uma margem para ter o direito de
vender a produção por um preço maior, se a cotação atin-
gir determinado limite.

Quem já descobriu essa alternativa é Renato Lima de Sou-
za, cafeicultor de Cabo Verde. Aos 44 anos, Souza é da quarta
geração de produtores de café, mas, antes de assumir a parte
financeira da fazenda Ponto Alegre ao lado dos irmãos, teve
experiências com gado, comércio e logística. Com apenas o
primeiro colegial completo, ele já aprendeu a intercalar a
poda do produto em cada metade da produção, para se livrar
do caráter bienal da cafeicultura, que um ano rende mais e
outro, menos. Ele também certificou toda a fazenda para ex-
portar café gourmet e de qualidade comprovada. Dessa for-
ma, consegue colher de 10 mil a 12 mil sacas por ano.

Mas é principalmente no computador, e não na terra, que
Souza se destaca dos demais produtores de café do sul de—>



Minas. Ele explica sua operação, ao oferecer uma xícara do
seu ótimo expresso à reportagem da Valorlnveste: "Primeiro cal-
culo meu custo por saca produzida, que foi de R$ 260 no ano
passado. Percebi que o preço do café tende a seguir um ciclo
anual. Entre dezembro e março, quando os preços estão su-
bindo e há oportunidade, eu vou vendendo aos poucos, para
encontrar um preço médio de venda. Tento amarrar tudo
(vender no mercado futuro) em um valor acima do custo da
minha produção até março. Em maio, o mercado sempre cai
muito e aí eu compro call (opções de compra de contratos)
de café, por cerca de 2% do valor do contrato. Dessa forma, se
o preço do café subir mais na data do vencimento da call, eu
também participo do lucro. Se não subir, eu perco apenas o.
preço da call, que varia conforme o prazo de vencimento do
contrato, mas não pesa tanto para mim". Foi o que ocorreu
neste ano. As calls viraram pó, porque o preço do café não
subiu tanto. (Ver simulação da página xx.)

Por não ter os ajustes diários, o mercado de opções pode
ser uma alternativa mais viável ao produtor que dispõe de
menos recursos para bancar esses acertos, diz Carlos Wi-
donsck, do Banco Fator, que oferece essas operações estru-
turadas em derivativos a produtores. O problema, porém,
ainda são as restrições de liquidez da bolsa, que fazem com
que o custo das opções seja elevado, ou mesmo que não haja
contratos disponíveis em determinados momentos. Com a
crise, o valor dos prêmios das opções também subiu muito,
destaca Widonsck.

Negócios desse tipo existem há décadas nos EUA e lá pos-
suem extrema liquidez, mas o produtor americano corre
menos riscos, por causa do amparo governamental. A safra
total de soja no mundo é negociada 17,2 vezes por ano. O
café arábica (o mais comum no Brasil) tem sua produção
negociada 14,6 vezes nas bolsas de mercadorias mun->



diais. Isso significa que produtores, agroindústrias e, claro, especu-
ladores de todo tipo giram financeiramente esse volume no valor de
face dos contratos nas bolsas, criando oportunidades de compra e
venda a qualquer momento.

No Brasil, porém, essas medidas são mais tímidas. Os mercados
mais líquidos são os de café arábica, que gira 2,5 vezes a produção
nacional, e o de carne bovina, que negocia 0,86 vez a produção. Os
demais produtos, milho, soja, etanol, açúcar e algodão, ficam a me-
nos de 0,2 vez. No entanto, apesar de ainda restritos para padrões
internacionais, os números dos mercados derivativos agrícolas têm
crescido bastante internamente. Nos últimos 12 meses até setem-
bro, foram fechados mais de 3,3 milhões de contratos - aumento de
50% em relação a 2007 -, que significaram valor acima de US$ 47,6
bilhões. Também fundos de investimento financeiros, como o bem-
sucedido Sparta, começam a descobrir o mercado agrícola como al-
ternativa de aplicação. •

Text Box
FARIELLO, Danilo. Em campo, um duelo de gerações. Valorinveste, São Paulo, ano 6, n. 23, p. 14-22, nov. 2008.




