
Uma estocagem
Quais são as vantagens
e os riscos na hora
de formar um estoque
de insumos na
propriedade
EDUARDO SAVANACHI

Estocar ou não estocar, eis a questão.
O trocadilho pode parecer clichê,
mas a dúvida é pertinente. Entre
as muitas tomadas de decisões que

o produtor precisa fazer durante a evolu-
ção da safra, a formação ou não de esto-
ques de insumos talvez seja uma das
mais complexas. Isso porque, se de um
lado armazenar produtos, como adubos,
sementes e principalmente defensivos
agrícolas, reduz custos, evitando a com-
pra no pico da safra, quando preços e
demandas estão em alta, por outro, altos
investimentos em infraestrutura, exigên-
cias legais e riscos de assaltos podem
fazer com que a tentativa de uma solu-
ção se torne um grave problema para o
produtor. De acordo com o diretor da
consultoria Agra/FNP, José Vicente
Ferraz, para resolver essa equação, a
única saída é colocar a lavoura na ponta
do lápis. "É preciso fazer um contrapon-
to em cima da produção, levando em
conta a previsão de preço dos produtos e
calculando a eventual economia com uma
compra antecipada. O lucro deve ser, no
mínimo, o dobro do custo de armazena-
gem, para compensar o risco", explica. E
não é apenas a previsão de preço que
deve ser levada em conta. Problemas cli-
máticos ou econômicos podem reduzir a
oferta de produtos como adubos e defen-
sivos, dificultando a compra. "São variá-
veis que devem ser pesadas na hora da
decisão. O segredo é fazer um estudo
bem feito da evolução de preços e fazer

102



de risco
um rigoroso acompanhamento do merca-
do", ressalta Ferraz.

Um dos grandes problemas da arma-
zenagem é a segurança. Por se tratar de
produtos com alto valor de mercado,
estoques de defensivos costumam ficar
na mira de assaltantes, o que exige con-
tratação de equipes ou sistemas de segu-
rança, que encarecem a estocagem. "O
risco de assalto está fazendo os produto-
res abandonarem os estoques de defen-
sivos", ressalta o pesquisador do Centro
de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea/USP), Mauro Osaque.
Ele explica que uma alternativa é a
armazenagem nos próprios fornecedo-
res. Nesse modelo o agricultor adquire
os produtos antecipadamente pelo
preço atual do mercado e os mantêm
nos estoques da própria empresa ven-
dedora, retirando-os conforme sua
necessidade. "Assim, ele garante o
preço do produto, pois o negócio estará
fechado e protegido quanto às oscilações
de preço. E se previne quanto ao risco
de roubos", conta Osaque.

Para Ferraz, da Agra/FNP, essa
modalidade pode ser uma boa alternativa
para o produtor, mas também requer cui-
dados. "A armazenagem em empresas é
uma ótima alternativa, já que se retira o
custo de armazenagem. Mas é preciso
ver qual a posição do contrato quanto a
margens de perdas. Além disso, corre-se
o risco de a empresa fornecedora que-
brar e não entregar o produto", pondera.

Agora, se o produtor decidir manter
os estoques na fazenda, outro ponto que
deve ser levado em conta são as normas
de armazenamento. Produtos como
defensivos agrícolas possuem legislações
especificas para evitar contaminações e
danos ambientais. "Para guardar esse
tipo de produto é preciso seguir a norma
R9843 da ABNT e ter o acompanhamen-
to de um técnico para verificar as legis-
lações municipais e estaduais sobre o
tema", explica o gerente de treinamento
da Associação Nacional de Defesa
Vegetal (Andef), Luiz Ribeiro.
Requisitos como manter o galpão longe
de lençóis hídricos, utilização de mate-
riais não inflamáveis, instalação de piso
impermeável, não empilhar embalagens,
entre outros, são essenciais para evitar
multas e garantir um estoque seguro. •
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