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Ag ro n e g ó c i o s

Commodities Valorização da moeda americana compensa a tendência de queda nas principais bolsas americanas

Dólar ‘a n u l a’ acomodação de preços agrícolas
Correlação entre preços
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Gerson Freitas Jr.
De São Paulo

A alta do dólar ajudou a conter a
pressão externa sobre os preços das
commodities agrícolas nas últimas
semanas. O movimento significa
um alívio para os produtores brasi-
leiros, sobretudo os de milho, café e
açúcar, em forte baixa nas bolsas
internacionais. Em contrapartida,
limita o espaço para a esperado re-
cuo da inflação dos alimentos no
país após a escalada de 2012.

Desde o fim de abril, a moeda
americana subiu 7,4% em relação
ao real. Já o índice de commodi-
ties Dow Jones-UBS AG (que mo-
nitora os preços em dólar de soja
e derivados, milho, trigo, açúcar,
café, cacau e algodão nos merca-
dos de Chicago e Nova York) re-
cuou 0,5% no período. A diferen-
ça refletiu-se nos preços domés-
ticos dessas matérias-primas.

Desde 30 de abril, a soja negocia-
da na bolsa de Chicago subiu pou-
co menos de 2,6% em dólar, o que
significa uma guinada de 10,4% em
real. O indicador Cepea/Esalq, que
monitora o preço da soja entregue
no Porto de Paranaguá (e, portan-
to, reflete outras influências), subiu
5,5% em dólar e 14,5% em real.

A cotação do açúcar, que na se-
mana passada testou o menor ní-
vel em quase três anos na bolsa de
Nova York, recuou 6,24% em dólar
no período. Apesar disso, a conver-
são assegurou uma valorização de
5,46% para as usinas brasileiras. O

câmbio também mais do que com-
pensou a queda de 5,9% no preço
do trigo em Chicago — em real, o
cereal subiu 1,2% no período.

A desvalorização do câmbio não
foi, porém, suficiente para anular as
quedas do milho e do café, mas mi-
nimizou consideravelmente os efei-
tos sobre a receita dos produtores.

Os contratos de milho negocia-
dos em Chicago — que balizam os
contratos de exportação — cederam
10,9% em dólar e 4,2% em real. Os
contratos de café arábica da bolsa
de Nova York — que, assim como o
açúcar, operam nos níveis mais bai-
xos desde 2010 — recuaram 8,8%
em dólar e apenas 1,2% em real.

Ao longo dos últimos seis
anos, o câmbio atuou quase
sempre de maneira a, pelo me-
nos, minimizar a inflação das
commodities no mercado inter-
nacional. De acordo com levan-

tamento do Valor Data, entre
2007 e 2011, a correlação entre
o real e o preço das commodities
agrícolas (medido pelo índice
Dow Jones-UBS AG) foi, na mé-
dia, positiva em 78% (ver gráficos
acima). Ou seja, para cada 1% de
variação do preço em dólar das
commodities, o real variou
0,78% no mesmo sentido, anu-
lando boa parte dos efeitos (al-
tistas ou baixistas) gerados pela
oscilação em moeda estrangeira.

De modo geral, há dois canais
por meio dos quais câmbio brasi-
leiro e as commodities interna-
cionais se influenciam. A valori-
zação do dólar em relação ao real
implica um estímulo às exporta-
ções do Brasil, o que leva o preço
internacional a cair para reequi-
librar a relação entre oferta e de-
manda. Isso acontece principal-
mente em mercados como os de

café e açúcar, amplamente domi-
nados pelo produto brasileiro.

Além disso, uma escalada em
dólar de produtos como a soja e o
milho significa um aumento da
receita das exportações brasilei-
ras, o que naturalmente contri-
bui para a valorização do real.

Esse “h e d g e” limitou o impac-
to inflacionário das commodi-
ties internacionais durante prati-
camente toda a escalada entre
2006 e 2008. Após o estouro da
crise financeira americana, o
câmbio recuperou-se mais rapi-
damente que os produtos primá-
rios e produziu um efeito defla-
cionário que se estendeu de 2009
até meados de 2010, quando a
correlação voltou a crescer.

Esse padrão de comportamen-
to é alterado radicalmente a par-
tir de meados de 2012, quando o
preço em dólar das commodities

agrícolas dispara por causa da se-
ca nos Estados Unidos e o Brasil
adota uma mudança em sua polí-
tica cambial. Com o câmbio des-
valorizado e praticamente fixo, a
moeda passou a jogar contra.
Desse modo, toda a valorização
dos grãos na bolsa de Chicago foi
repassada para os preços domés-
ticos — o que impulsionou a in-
flação dos alimentos no país.

O processo inflacionário per-
deu força no último trimestre de
2012 e começou a ser revertido
neste ano. O câmbio pratica-
mente estável entre janeiro e
abril favoreceu o repasse da que-
da dos preços internacionais pa-
ra o mercado doméstico — o ou-
tro lado da moeda. Contudo, o
processo foi interrompido a par-
tir de maio, quando as especula-
ções sobre o fim dos estímulos
monetários nos Estados Unidos

e o aumento das desconfianças
em relação à economia brasilei-
ra impulsionaram o dólar.

Com o real voltando a oscilar
com mais liberdade em relação
ao dólar — uma promessa recen-
te do ministro da Fazenda, Guido
Mantega — a tendência é que a
correlação entre a moeda brasi-
leira e os preços das commodi-
ties volte a ficar positiva, afirma
Vinícius Ito, analista da corretora
Jefferies Bache, em Nova York.

“Contudo, nos mercados de
grãos, especialmente no de soja, o
efeito do câmbio sobre os preços
tem sido consideravelmente me-
nor do que no passado”, pondera
o analista. Segundo ele, o aperto
nos estoques de grãos dos Estados
Unidos — que praticamente saí-
ram do mercado exportador nas
últimas semanas— impediu que o
real exercesse algum efeito sobre
os preços desses produtos por
meio da competição com o Brasil
e deu aos exportadores brasileiros
maior poder de barganha.

“A tendência é que o câmbio pas-
se a exercer uma influência mais
forte no segundo semestre, quando
os Estados Unidos colherem a sua
safra e os fundamentos se normali-
z a r e m”, afirma. Os Estados Unidos
podem registrar a maior safra de
sua história a partir de setembro, o
que abre caminho para uma pres-
são mais forte sobre os preços inter-
nacionais da soja e do milho.

Mais sobre preços à página B11

Lucro líquido da
Copersucar caiu
na safra 2012/13
Balanço
Fabiana Batista
De São Paulo

Poucas oportunidades de geração
de margens com a comercialização
de etanol contribuíram para o recuo
dos resultados da C o p e r s u c a r, a
maior trading sucroalcooleira do
mundo, no exercício 2012/13, encer-
rado em 31 de março. Sustentada so-
bretudo pelo açúcar, a empresa viu
seu lucro líquido cair 15% em rela-
ção a 2011/12, para R$ 86 milhões. O
lucro líquido ajustado da compa-
nhia, que inclui o prêmio de 2% pago
às usinas sócias pela exclusividade
na comercialização de etanol e açú-
car, aumentou 7,46% na mesma
comparação, para R$ 288 milhões.

“No ano passado, o etanol prati-
camente não apresentou volatilida-
de, que é onde está a oportunidade
de uma operação de trading”, afirma
o presidente da Copersucar, Paulo
Roberto de Souza. “E tivemos que ser
mais conservadores em tomar posi-
ção de compra ou de venda, uma vez
que havia um cenário de muita inse-
gurança regulatória em torno dos
combustíveis no país”, diz ele em re-
ferência à espera do segmento por
definições do governo sobre o au-
mento do preço da gasolina e sobre
a desoneração tributária do etanol.

Na média entre açúcar e etanol, a
companhia obteve em 2012/13 pre-
ços 4% acima dos preços calculados
pelo Cepea/Esalq. Em 2011/12, a di-
ferença, também positiva, foi de
5,2%. O Ebitda da empresa recuou
25%, para R$ 196 milhões em
2012/13, enquanto a margem Ebit-
da caiu 0,9 ponto, para 1,4%. Já o
Ebitda ajustado, que também consi-
dera os 2% de prêmio aos sócios, al-
cançou R$ 398 milhões em 2012/13,
com uma queda de 7%. A margem
Ebitda ajustada caiu de 3,8% para
2,7%. “Foi o ano mais adverso desde
que a companhia se tornou uma
S.A., há quatro anos”, afirma.

Souza diz que pesou o fato de as
usinas sócias da Copersucar serem
mais “alcooleiras”. Em 2012/13,
quando os preços do açúcar foram
mais atrativos, o máximo que as só-
cias conseguiram foi destinar 47%
do caldo de cana para o adoçante. O
restante, 53%, foi para o etanol. No
ciclo atual (2013/14), com os sinais
de que o etanol vai remunerar mais

que o açúcar, o mix tende a ser mais
alcooleiro, com 58% do caldo desti-
nado ao biocombustível. “Neste ci-
clo haverá mais volatilidade no eta-
nol, já que não há hedge disponível e
o setor tem necessidade de fazer cai-
xa. Voltam a ter papel relevante os
players com capacidade financeira e
tancagem para carregar estoques”.

Os resultados da Copersucar re-
ferentes à safra 2012/13 incluem os
três meses de operação da Ecoener -
g y, trading de etanol americana cu-
jo controle foi adquirido pela em-
presa em dezembro, por US$ 90 mi-
lhões. Do faturamento total da Co-
persucar em 2012/13 (R$ 14,7 bi-
lhões), cerca de R$ 2,2 bilhões vie-
ram da Ecoenergy, que neste ano
vai começar a comercializar tam-
bém biodiesel, que nos EUA passou
a ser subsidiado. Sem a trading
americana, o faturamento líquido
da Copersucar teria alcançado R$
12,5 bilhões, 11% acima do valor re-
gistrado em 2011/12. Para os 12
meses da atual safra, a 2013/14, a
companhia projeta que a Ecoener-
gy vai faturar R$ 9,7 bilhões. Assim,
diz o presidente do conselho de ad-
ministração da Copersucar, Luís
Roberto Pogetti, o faturamento lí-
quido total da empresa poderá
chegar a R$ 25,7 bilhões.

Entre as safras 2010/11 e 2012/13,
a Copersucar investiu R$ 668 mi-
lhões. Desse total, R$ 454 milhões fo-
ram aplicados em projetos de logís-
tica. Apenas o da Logum Logística
(etanolduto) recebeu da Copersucar
R$ 240 milhões, valor proporcional
à participação da empresa de 24% no
negócio. Ao Centro de Tecnologia
Canavieira (CTC), a Copersucar des-
tinou R$ 35 milhões no intervalo, e
houve o aporte na Ecoenergy. Nesse
contexto, a dívida líquida da empre-
sa caiu de R$ 1,8 bilhão, em 2011/12,
para R$ 1,7 bilhão em 2012/13. Se
considerada a dívida líquida de esto-
ques, houve queda de 29%, para R$
573 milhões. A Copersucar prevê in-
vestir R$ 300 milhões em 2013/14, a
maior parte (R$ 110 milhões) nos
projetos da Logum. Outros R$ 100
milhões serão aplicados na conclu-
são da primeira etapa do terminal
de etanol de Paulínia (SP). A compa-
nhia espera movimentar 16% mais
açúcar no ciclo, o equivalente a 9,1
milhões de toneladas. Em etanol, a
previsão é de um volume de 5,9 bi-
lhões de litros no Brasil, 31% maior.

InVivo investirá
R$ 100 milhões
no país até 2016
Nutrição animal
Luiz Henrique Mendes
De São Paulo

A multinacional francesa de nu-
trição animal I n V i v o, antes conheci-
da como Evialis, vai investir R$ 100
milhões no Brasil nos próximos três
anos, afirmou ao Va l o r o presidente
da empresa no país, Nilton Perez.
Acostumada a crescer no Brasil com
aquisições, a companhia, que é uma
das maiores do setor de nutrição
animal do mundo, pretende adotar
uma estratégia de crescimento orgâ-
nico, inclusive com a construção de
fábricas. “Os projetos são de ‘green -
field’, em princípio”, disse Perez.

Com dez fábricas de ração insta-
lada no país, a InVivo pretende ele-
var sua capacidade de produção
em 20% nos próximos três anos,
passando da atual produção anual
de 1 milhão de toneladas para cer-
ca de 1,2 milhão de toneladas até
junho de 2016. Os aportes, assegu-
ra Perez, terão início no ano-fiscal
2013/14, que vai de julho a junho.

Os detalhes do investimento,
como as regiões e mercados que
serão beneficiados, ainda não es-
tão definidos, segundo o executi-
vo. Perez sinalizou, no entanto,
que um dos objetivos da InVivo é
ampliar as operações nas regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A tendência, segundo ele, é que
os investimentos se concentrem na
ampliação da produção de ração
para animais domésticos e para a
produção de pescados em cativei-
ro, a chamada aquicultura. Com is-
so, a InVivo reforça sua aposta no
crescimento da renda da popula-

ção brasileira, num movimento
que ampliaria a demanda por pro-
dutos para animais de estimação.

No caso da aquicultura, a ex-
pectativa da empresa reflete o
otimismo com o crescimento—
acima de dois dígitos — verifica -
do nas vendas de ração para pes-
cados nos últimos anos. Em rela-
tório publicado no início do ano,
o Rabobank afirmou que aqui-
cultura é a “próxima fronteira”
do mercado de proteína animal
do país e que o Brasil reúne as
condições ideais para suprir o
crescimento da demanda por
pescados no próximos anos. A
boa perspectiva para o setor faz
com que a InVivo ainda conside-
re aquisições. “Não tem nada en-
gatilhado. Mas se fôssemos ad-
quirir alguma coisa, seria na
a q u i c u l t u r a”, disse Perez.

Os investimentos na capacidade
de produção de ração para ani-
mais de estimação e para a aqui-
cultura encontram suporte, ainda,
nas estimativas do Sindicato Na-
cional da Indústria de Alimenta-
ção Animal (Sindirações). Os dois
segmentos são os que mais devem
crescer, atrás apenas das vendas de
sal mineral para bovinos. Para este
ano, a entidade prevê que as ven-
das de ração para aquicultura su-
birá 13,8%, para 740 mil toneladas.
Já as vendas de ração para cães e
gatos devem aumentar 5%, para
2,37 milhões de toneladas.

Apesar do crescimento espera-
do para as vendas de sal mineral,
Perez descarta elevar sua capacida-
de de produção para bovinos. “Tra -
balhamos com sobrecapacidade
de suplemento mineral”, disse, es-

timando que a InVivo opere como
uma ociosidade média de 40% na
produção de ração para bovinos.

Mas a ociosidade não é o único
motivo. Ampliar a capacidade de
produção para bovinos significaria
elevar a dependência da empresa a
um segmento — o de ruminantes —
que já concentra cerca de 45% de
seu faturamento. No ano-fiscal
2012/13, o faturamento da InVivo
no Brasil ficou um pouco acima de
R$ 700 milhões. Para o próximo ci-
clo, o 2013/14, Perez estima que a

empresa fature R$ 770 milhões.
O executivo lembrou que os in-

vestimentos no Brasil também refle-
tem a redução da participação da
França na receita global da empresa,
que é controlada por um grupo de
cooperativas francesas. Desde 2004,
a fatia do país europeu na receita da
InVivo caiu de 75% para 40%. O Brasil
é o terceiro país mais importante pa-
ra a companhia, atrás de México e
França. No ano-fiscal 2012/13, a In-
Vivo teve receita global de cerca de
US$ 1,8 bilhão em nutrição animal.
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Nilton Perez, da InVivo: “Os projetos são de ‘g re e n f i e l d ’, em princípio”, diz ele

Est rat é g i a
SLC arrendará 20 mil
hectares no Maranhão
A SLC Agrícola, uma das principais
produtoras de grãos e fibras do
país, anunciou que arrendará 19,2
mil hectares nos municípios de
Balsas e Tasso Fragoso, no
Maranhão, por dez anos.

va l o r. c o m . b r/u /31 6 4 6 6 6

Fr i g o r í f i c o s
Bertin questiona
operação da Blessed
O advogado Sérgio Bermudes
confirmou que seu escritório
representa a Bertin em processo
contra a empresa Blessed,
acusada de transferir cotas do
fundo Bertin-FIP para ela própria.

va l o r. c o m . b r/u /31 6 4 672

Re c u p e ra ç ã o
Agrenco na Justiça por
controladas no Brasil
A Agrenco Limited, com sede em
Bermudas, entrou com recurso
contra decisão judicial que
suspendeu assembleias que
apreciariam os planos individuais
de recuperação de controladas.

va l o r. c o m . b r/u /31 6 4 678

Tra n s g ê n i c o s
Soja da Monsanto
é aprovada na China
A China liberou oficialmente a
importação da soja transgênica
Intacta RR2 Pro, desenvolvida pela
M o n s a n to especialmente para
cultivo no Brasil, onde foi aprovada
pela CTNBio em 2010.

va l o r. c o m . b r/u /31 6 4 6 8 2
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2013, Empresas, p. B12.




