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Prefácio

Certo dia, lá pelos anos de 1980, sentado numa 
cadeira na praia de Canasvieiras em Santa Cata-

rina, observei um grupo grande de pessoas. Comen-
tei com minha mulher Maristela: “aquele lá é o líder 
do grupo; olha como se movimenta, observe como 
ele coordena”. Guardei sua fisionomia na retina.

Anos após, ao retornar a Santiago onde trabalhei 
como juiz, reencontrei aquele homem. Um engenhei-
ro, empresário, agropecuarista e muito respeitado.

O gosto pelo tênis nos aproximou. Seguiram-se 
muitas charlas, quando se desvendou nele a figura 
de um pensador, de um filósofo. Une-nos uma sólida 
e muito respeitosa amizade.

Paulo Nicola apresenta algo que o mundo está 
precisando. Um livro útil, muito bem escrito e que 
pode ajudar à todos, produtores rurais ou não, de 
todas as latitudes, pois suas dicas são preciosas.

O autor escreve num estilo elegante e correto, 
mas com aquele gosto especial de ditos gauchescos, 
dos quais tanto gostamos. Este é um livro que pode 
ser de qualquer pessoa, independente do sexo, ida-
de, condição social ou perfil econômico.

Boa leitura!

Desembargador Ruy Gessinger





Introdução

O desafio principal deste livro é oferecer con-
dições para quem precisa lidar com controle 

financeiro. Ainda maior o é porque esta obra se di-
rige também àqueles que não tem o hábito da lei-
tura, razão pela qual procuro ser sucinto e objetivo.

O que se procurou aqui foi mostrar controles 
práticos de despesas e receitas que além de fácil 
aplicação são extremamente eficientes. Isso pode 
parecer um tanto complicado num primeiro mo-
mento, mas como veremos a seguir, é muito fácil. 
Para tanto, procurei mostrar exemplos de trabalha-
dores rurais que, do nada, fizeram verdadeiras for-
tunas e viabilizaram enormes propriedades. 

Comparei neste livro soluções adotadas por es-
sas pessoas usadas como exemplo com aquelas ati-
tudes que teriam sido tomadas por profissionais ex-
perientes, em casos semelhantes, e me surpreendi 
com o resultado! Motivado e acostumado a análises 
financeiras, e hoje conhecedor do meio rural, não 
me foi difícil estabelecer comparativos entre uma e 
outra situação, o que me habilita a afirmar: organi-
zar as contas é questão de hábito e cultura, e não 
de técnica; eventuais contratempos financeiros são 
originados mais por imprudência do que por falta 
de conhecimento.



Dito isso, apresento-me em poucas linhas: mi-
nha principal atividade é na área financeira, e não 
rural. Sou agropecuarista por acaso. A atividade 
veio a mim, não a procurei. Pelo contrário, tentei 
livrar-me dela inúmeras vezes, e volta e meia lá es-
tava eu enrolado de novo com as lides do campo. 
Acho que é coisa do tal destino.

Isso teve seu lado positivo: não sendo essa mi-
nha atividade principal, sempre a vi como uma em-
presa; e como não dependo muito dela, implantei 
controles simples e práticos que medem, rapida-
mente, o resultado do trabalho rural, usando isso 
para orientar minhas decisões. Em seguida, passei 
a comparar meus resultados com os resultados de 
outros agropecuaristas que tinham se dado bem 
na atividade. Resolvi olhar de perto o que eles fa-
ziam, e o que vi não me satisfez: eles multiplica-
vam seu dinheiro, enquanto eu tentava entender 
como o faziam. Por sorte, tive muita receptividade, 
e verdadeiras aulas de economia caseira me fizeram 
entender a maneira de pensar e agir daqueles que 
enriqueceram no campo.

Foi esse apanhado de acasos e situações que 
me forneceu os subsídios que agora torno públi-
cos, com o intuito de dar a quem procura as res-
postas que por muito tempo me faltaram. Com os 
simples e práticos ensinamentos que trago a seguir, 
fica muito mais fácil melhorar a situação de quem 
depende do meio rural a ter total controle das suas 
finanças. 
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12 Paulo Nicola

De uma maneira geral, e todos sabem disso, pois 
é intensamente divulgado no meio rural, o pro-

dutor tem total domínio de suas atividades, visto 
que a grande maioria é descendente do campo e 
sabe como proceder no dia a dia. Esse conhecimen-
to herdado difere as lides campesinas de outros se-
tores da sociedade, em que muitos se aventuram 
sem o conhecimento específico da área em que 
pretendem atuar. No comércio geral, por exemplo, 
é comum alguém virar comerciante de uma hora 
para outra. Com desconhecimento do ramo, muita 
disposição e pouca orientação, o novo empresário 
aluga uma peça, enche a prateleira de mercadoria 
e... "mãos à obra". Compra de quem sabe como 
cobrar, vende para quem sabe como não pagar e, 
logo, logo vem o descontrole financeiro, por des-
conhecimento do ramo. Isso raramente acontece 
ao produtor rural, que conhece as lides campeiras 
e tem comércio garantido de praticamente toda a 
sua produção. 

Como se diz, o homem do campo tem conhe-
cimento, nasceu ou é descendente de produtor 
rural, domina sua atividade, está no sangue dele, 
conhece todas as lides, então, não seria lógico que, 
produzindo bem e com a venda garantida de seu 
produto, a grande maioria se consolidasse financei-
ramente ao longo dos anos? Essa pergunta é cor-
riqueira. Mas, se observarmos bem, é justamente 
nesse meio que encontraremos os maiores patrimô-
nios e as menores rentabilidades.
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Com base na famosa expressão, da "porteira 
pra dentro", o produtor sabe praticamente tudo. O 
problema é da "porteira pra fora". 

Hoje o pequeno e médio produtor tem, à sua 
disposição, um incontável número de informações 
e inovações tecnológicas muitas vezes não compa-
tíveis com sua cultura, e é natural que queira par-
ticipar dessa onda de novidades. Os portadores 
dessas inovações são jovens técnicos transforma-
dos em ótimos vendedores. Esses vendedores ga-
nham comissões sobre a venda de produtos, e nada 
contra, mas, diga-se de passagem, nesse momento, 
desaparece o técnico e só fica o vendedor tentando 
encaixar seu produto no produtor, quer este preci-
se ou não.

Muito marketing das empresas, muita divulga-
ção de resultados fantásticos, obtidos por produ-
tos de tecnologia avançada – aliás, expressão muito 
utilizada e pouco compreendida –, e é natural que-
rermos trazer tudo isso para dentro de nossa pro-
priedade, mas a que custo? É de vital importância 
nos questionarmos: eu, produtor, posso lidar com 
aquilo para o qual não estou preparado?

Máquinas de última geração prometem agilizar 
o plantio, as colheitas e outras atividades, com a 
promessa de redução na mão de obra e aumento 
significativo na produção. Muitas vezes, essa "redu-
ção" de mão de obra implica ter funcionários mais 
capacitados para lidar com equipamentos mais so-
fisticados, como GPS, leituras gráficas e calibragens 



14 Paulo Nicola

sensíveis. Apesar disso, o produtor nem sempre 
dispensa os funcionários que já tem na proprie-
dade. Será que esse "aumento" de produtividade 
compensará o "aumento" dos custos que, inevita-
velmente, terá? Essa pergunta se faz necessária.

Existem diversas linhas de financiamento a cus-
tos baixíssimos para aquisição de todas essas mara-
vilhas inovadoras. As taxas agrícolas, pela primeira 
vez, são de primeiro mundo, com juros negativos 
(subsídios no pagamento das parcelas). O prazo es-
tende-se por longos anos. A facilidade de crédito 
voltou aos tempos do milagre brasileiro, com uma 
pequena diferença: agora temos que pagar as dívi-
das ou perderemos nossas garantias. Não podemos 
esquecer que os recursos para quitar financiamen-
tos de projetos de "alta produção" sairão obrigato-
riamente da "alta produção" que se espera desses 
projetos ou da venda de uma parte do patrimônio, 
ou seja, se não tivermos a produção esperada, lá se 
vai embora um pedaço do que já ganhamos.

Os produtores mais estruturados, aqueles que 
têm um controle maior do desenvolvimento da pro-
priedade, tanto pelo lado operacional como pelo 
contábil, que são poucos, por sinal, têm à sua dis-
posição técnicos que fazem o contraponto com 
os técnicos/vendedores. Esses técnicos, porém, 
são pagos com recursos oriundos da produção, ou 
seja, precisam produzir acima da média para se pa-
garem, o que muda, e muito a realidade, pois na 
verdade os proprietários estarão transferindo para 
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eles parte da responsabilidade de "modernizar" a 
propriedade, o que sempre é o ideal.

Esses produtores estruturados, que investem 
em técnicos contratados e inovações, aumentam 
em muito a produção da "porteira pra dentro", 
mas, da "porteira pra fora", quase sempre o nó 
continua o mesmo. Posso afirmar que é raro encon-
trar um produtor que tenha o controle financeiro 
básico, que meça sua lucratividade e oriente seus 
investimentos. Uma pergunta simples, que define 
se tem ou não um controle básico, é a seguinte:

“Se eu parasse hoje, fosse vender tudo o que 
tenho, quitar todas as dívidas e me mudar para a 
praia, quanto me sobraria em reais?” 

Se essa pergunta for respondida em uma se-
mana, ou as dívidas forem insignificantes frente ao 
seu capital, bem, aí sou obrigado a concordar, esse 
produtor realmente tem os pés no chão. Caso con-
trário, ele estará vulnerável a desastres e ao mau 
humor do mercado.

Controles simples, que se fazem necessários, 
nos auxiliarão a manter o caixa compatível com as 
necessidades e protegidos de maiores turbulên-
cias, reduzindo significativamente as oscilações por 
necessidade de capital (R$), ou seja, ajudarão a re-
duzir o problema da "porteira pra fora" de maneira 
prática e de fácil entendimento. 

Para isso, em um primeiro momento, devemos 
esquecer os conceitos técnicos normalmente utili-
zados para análises mais profundas e índices que 
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servem mais para o Leão cobrar imposto de renda 
do que, propriamente, para nos auxiliar nas deci-
sões a serem tomadas. 

Não esqueçamos também que, antes de medir 
e avaliar dados e o resultado, obviamente, em um 
primeiro momento, precisamos obtê-los. Após isso, 
sim, passaremos a acrescentar controles mais inte-
ressantes e veremos como é fácil perceber o cresci-
mento logo depois de adotarmos algumas medidas 
básicas.

No Brasil, principalmente no setor agrícola, em 
que o céu é o limite, aumentar o lucro de 15% a 
20%, na fase inicial, é muito fácil, depende mais de 
iniciativas do que de R$. Complicado é aumentar a 
lucratividade em 0,2% no Japão, onde até os tem-
peros para consumo próprio precisam ser planta-
dos em vasos.

A título de informação, na região onde traba-
lho, no Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, não 
chega a 10% o número de agricultores que prati-
cam agricultura de precisão.

Considerando o fácil entrosamento do produ-
tor com a atividade e a produção, levando-se em 
conta também os limites impostos pelo clima e pe-
las características do solo, facilmente atingiremos a 
produção média regional. Após isso, então, é que 
pequenas medidas adotadas, em diversos pontos, 
aumentarão a lucratividade do setor. Pequenos 
controles adotados nos mostrarão o custo real da 
produção e nos mostrarão também qual é o mo-



mento mais adequado para comprarmos os insu-
mos e vendermos a produção, e o que é principal, 
nos informarão o quanto poderemos comprometer 
da próxima safra.

Não existe medida única de tal dimensão que, 
por si só, resolva todos os problemas de determi-
nada atividade. Existem, sim, dezenas de pequenas 
medidas que são mais um hábito do que inovação 
e que resolvem problemas de qualquer dimensão. 
Tenhamos isso em mente.





A importância 
dos controles 

financeiros
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Como vimos inicialmente, produzir nem sempre 
é o problema. O complicado é manter uma lu-

cratividade suficiente que justifique o capital en-
volvido e, para tanto, manter um caixa sadio, que 
permita investimentos que realmente ajudem a me-
lhorar esse caixa, e não a trucidá-lo. 

A saúde financeira, seja em casa, seja na empre-
sa, seja na propriedade, é tão importante quanto a 
saúde física e mental para uma pessoa. Uma criatu-
ra com dificuldade financeira em casa mantém um 
nível de estresse tão elevado que a produção em 
todos os sentidos cai por terra. Dizem que a ativi-
dade sexual aos 45 anos é mais completa pela ex-
periência vivida. No entanto, imaginem um garotão 
de 30 anos, recém-casado, chegar em casa a mil por 
hora, e a mulher, em pânico, perguntar:

– Amorzinho, hoje venceu a notificação para o 
corte da luz, trouxe o dinheiro? 

Pronto, foi-se a vaca com a soga, não há cristão 
que se mantenha em pé. Porém, com o tempo, vai 
melhorando a estabilidade, reduzindo o estresse, e 
tudo funciona melhor.

Tanto uma empresa rural como industrial, tal qual 
a criatura acima, também sofrem muito com o estres-
se da falta de caixa. Essa problemática reduz a eficiên-
cia, fica-se vulnerável a imprevistos, perde-se o poder 
de barganha e corre-se o risco de anular, na adminis-
tração do caixa, o ganho obtido com a produção. 

Não acredito que um técnico/vendedor tenha 
orientação financeira suficiente para saber se esta 
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ou aquela "inovação" é lucrativa. Se soubesse, não 
a ofereceria de maneira indiscriminada. Para anali-
sar determinadas inovações, são necessárias infor-
mações das quais, muitas vezes, até o produtor tem 
dúvidas. Cada propriedade tem suas característi-
cas individuais, mesmo com atividades similares. A 
"propriedade rural" é uma empresa, e a soma de 
suas características, associada ao perfil do proprie-
tário, formam sua "personalidade". O que serve 
para uma não necessariamente serve para outra. 

Qual a meta de produção? Quais os níveis de 
fertilidade? Qual o índice de endividamento? O 
proprietário é inovador ou conservador? E o micro-
clima? Chove bem? Como já vimos, todos querem 
trazer para dentro da propriedade essas inovações, 
mas será o momento? A equipe está preparada? 
São perguntas necessárias para qualquer tipo de 
gasto não programado. O vendedor ganha comis-
são e, com esses dados, ele garante que tudo irá 
melhorar, mesmo sem saber do que se trata.

É extremamente importante mantermos uma 
estrutura financeira suficiente. É o único seguro 
para ocasiões difíceis. Não é de bom senso fazer 
inovações sem suporte financeiro, achando que, no 
fim, tudo se ajusta. Inovação é para quem tem caixa 
no momento, simples assim. É para isso que serve 
uma estrutura financeira suficiente, porque ela é de 
fundamental importância para qualquer atividade 
econômica, seja comercial, seja industrial, e vale 
também para qualquer pessoa física.
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Algumas decisões ou investimentos, quando 
feitos em momento errado, podem reduzir a liqui-
dez, e a liquidez, como veremos a seguir, é funda-
mental para a maturação de uma atividade.

A liquidez serve de fermento para a atividade 
econômica, e, à falta dela, o caminho a ser seguido 
é mais tortuoso.

Ao iniciar um investimento na atividade rural, 
como em qualquer outra, precisamos de um "esco-
ro” enquanto o capital não retorna, e esse "escoro" 
se chama liquidez. Na falta dela, virão os juros, que 
se mal avaliados corroem o patrimônio, inicialmen-
te imperceptível, à curto prazo recuperável e a mé-
dio prazo, fatal.

Gosto muito de traçar paralelos. Imaginemos a 
seguinte situação: alguém que ganhe R$ 5.000,00/
mês e gaste R$ 5.500,00/mês. Em dez meses, essa 
pessoa estará devendo todo o seu salário, pois essa 
situação vira uma verdadeira bola de neve, e os ju-
ros estarão consumindo boa parte de sua renda. 
Nesse ritmo, em dois anos, o que ganhar em um 
mês não pagará os juros. É o que se conhece por 
espiral financeira negativa, ou seja, o vivente "está 
na adaga" como dizemos aqui no Sul. Para sair des-
sa ciranda, bem orientado e caso não venda parte 
do patrimônio, levará outros dois anos para se re-
cuperar e voltar à estaca zero. Serão quatro anos 
perdidos.

Imaginemos agora outro cidadão ganhando R$ 
5.000,00/mês e gastando R$ 4.500,00/mês. Em dez 
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meses, terá, no banco, R$ 5.000,00, o equivalente 
a um mês de trabalho. Comprando à vista, ele terá 
descontos em vez de juros, e com esses juros eco-
nomizados, mais a rentabilidade dos R$ guardados, 
passados quatro anos, ele certamente terá dois 
salários de R$ 5.000,00 cada um, totalizando uma 
renda mensal de R$ 10.000,00. Uma delas, oriunda 
do trabalho mensal, e a outra, pela rentabilidade 
da economia feita – e, o que é melhor, esse segun-
do salário é parcialmente isento de IR. Isso é o que 
se conhece por espiral financeira positiva. A pessoa 
em análise pode investir em um apartamento e ain-
da deixar de pagar aluguel, o que provocará um au-
mento nas economias. E o apartamento? Bem, este 
tem liquidez, valoriza mais que a inflação e passa a 
fazer parte do patrimônio.

Comparem agora as duas situações anteriores. 
Ao fim dos quatro anos, o primeiro vivente, "se" 
tudo ocorreu bem sob a ótica financeira, terá perdi-
do quatro anos. E no segundo caso?

 Observem que os dois iniciaram nas mesmas 
condições, e quatro anos passam logo. Qual deles 
tem maior nível de estresse? Qual dos dois tem me-
lhor qualidade de vida e se sente mais seguro? 

Observem o segundo caso, em que a liquidez 
permitiu o investimento, nascendo assim a estrutu-
ra financeira. Tudo começa pela liquidez.

Um livro escrito por George Clason, hoje em 
sua 18ª edição, de nome O Homem Mais Rico da 
Babilônia, publicado originalmente em 1920, é um 
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clássico baseado no segredo de sucesso dos anti-
gos babilônicos, os homens mais ricos e mais prós-
peros de seu tempo. Na Babilônia, foram desenvol-
vidos os princípios básicos das finanças. Do livro:

O rei Sargon investiu parte de sua fortuna 
em canais de irrigação e em suntuosos tem-
plos para que as moedas de ouro circulassem 
pelo reino dando riqueza a todos os súditos, 
porém, em curto espaço de tempo, todas as 
moedas foram parar em mãos de poucos pou-
padores, e os súditos, em sua grande maioria, 
estavam desempregados e sem dinheiro para 
comprar comida.

O rei, entendendo que todos deveriam ser ri-
cos e poupadores, contratou Arkad, o homem 
que mais detinha as moedas, com o objetivo de 
ensinar cem súditos, escolhidos a dedos, a arte 
da riqueza. A ideia era transmitir esse conheci-
mento para todo o reino. (CLASON, 2005)

Palavras de Arkad para seus alunos:

Vou comunicar-lhes o primeiro remédio que 
aprendi para solucionar o problema da falta 
de dinheiro. Para cada dez moedas que colo-
carem em suas bolsas, não retirem para uso 
próprio mais que nove. A bolsa começará a fi-
car estufada, e seu peso, cada vez maior, será 
uma fonte de prazer para suas mãos e uma 
fonte de bem estar para suas almas. (CLA-
SON, 2005)

Há quatro mil anos, a primeira regra era iniciar 
qualquer atividade poupando. Porém, o mais inte-
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ressante dessa história é o rico Arkad contando seu 
maior segredo aos alunos: “Afirmo-vos que, após 
algum tempo de economia, o dinheiro guardado 
começa a multiplicar-se. Parece que cada moeda 
passa a trabalhar para você”.

Na época, os conhecimentos em matemática fi-
nanceira eram escassos, mas o exemplo acima, em 
que nosso poupador economizou 10% de seus ga-
nhos, explica o milagre que Arkad não conseguia 
entender.

Transferindo esse raciocínio para nossa pro-
priedade, uma vez obtida a liquidez, o investimen-
to tem que dar retorno, e somente então, com seu 
lucro, nós, os proprietários, devemos partir para 
novos investimentos. Precisamos saber quando e 
de quanto será o retorno, sob pena de perdermos 
o fio da meada.

Investimento é uma necessidade e deve ser 
acompanhado de bom senso. Só deve ser feito 
quando o retorno for garantido e retornar com uma 
vantagem financeira (lucro). Com esse lucro é que 
devem ser feitos novos investimentos. A troca de 
um equipamento é um bom exemplo disso e jamais 
deve ser feita sem necessidade. 

Um investimento desnecessário, por si só, dei-
xa de ser investimento e passa a ser um contratem-
po, o que normalmente ocorre quando utilizamos a 
emoção e a vaidade como ferramentas de decisão.

Existem investimentos que são necessários e 
cujo objetivo é a segurança, e não o retorno do ca-



26 Paulo Nicola

pital envolvido. Mesmo assim, teremos de atentar 
para que a liquidez não atinja níveis que venham a 
comprometer a estrutura financeira, uma vez que 
esse capital vai e não volta. Esse tipo de investimen-
to passaremos a chamar de contratempo, e como 
exemplo citamos a compra de uma colheitadeira.

Plantava 500 hectares de soja e, frequentemen-
te, recebia vendedores de colheitadeiras. Sempre 
era tentado a refazer as contas. Passava os dados 
de minha área, percentual gasto na colheita, parcela 
do financiamento, comparava com a produtividade 
da máquina e pronto, o próprio vendedor concluía: 
“É, doutor, para o senhor não compensa”. 

Realmente, como alterno o plantio de soja com 
pastagens, só tenho uma colheita anual; a máquina 
ficaria um ano sem uso. Já para alguém que alterne 
com trigo, talvez seja viável.

Hoje planto 770 hectares e tenho um grande 
amigo que vende implementos e me assedia com 
uma argumentação encantadora:

 – Pablyto, diz ele, o preço da colheitadeira re-
duziu muito com o plano Mais Alimentos, do go-
verno. Tem uma plataforma de 18 pés, cabine com 
ar-condicionado... Colhe 30 hectares por dia. Finan-
ciamento a juros de 5,5% a.a., oito anos para pagar. 
Parcela anual para julho, depois da safra. Só 20 % 
de entrada, e pense bem, são 1.200 sacas de soja 
que ela colhe por dia! Ah! Vendi duas para teus vi-
zinhos. Pergunta a eles... Matou a pau. Só de ouvir 
essa forte argumentação, me deu vontade de ligar 
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correndo e comprar logo... Mas, antes disso, recon-
sideremos:

•	 Realmente, o preço da colheitadeira recuou 
significativamente. Ponto para ele.

•	 Pago 6,5% da colheita para um terceirizado. 
6,5% do que a máquina colhe não paga a 
parcela de financiamento, ou seja, a máqui-
na não se paga.

•	 Desaparecem os 20% que dei de entrada, 
consequentemente, diminui minha liquidez. 
Os R$ vão e não voltam.

•	 O custo de manutenção, a partir do terceiro 
ano, é caríssimo.

•	 Terei de pagar 1% da colheita para o ope-
rador.

•	 Tenho que continuar terceirizando, pois a co-
lheitadeira é insuficiente para a área plantada.

•	 Tenho que construir um galpão para guardar 
a máquina, o que não é barato... Sem falar 
que, depois de oito anos, estarei com um 
caco guardado, desatualizado, e que ainda 
terei de vender a prazo para algum aventu-
reiro que não faz conta e ainda não leu este 
livro. 

Ainda ficaram alguns pontos não esclarecidos. 
Fiz minha nona safra, e meu parceiro utiliza-se de 
duas TC57. As duas juntas colhem 1.200 sacas/dia 
na média, mesmo número que, segundo o vende-
dor, a dele colheria sozinha.
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Como a quantia de sacas colhidas é fundamen-
tal para definir o retorno do capital, liguei para tirar 
as dúvidas com os vizinhos.

Telefonei, apresentei-me e já fui perguntando:

– Esta colheitadeira nova que o senhor com-
prou, quantas sacas colhe por dia numa lavoura que 
produz 45 sacas/ha? 

– Bah, seu Paulo, esta maravilha é muito boa. 
Colhe rentinho ao chão.

– É, estão falando muito bem dela, mas quantas 
sacas ela colhe por dia?

– Olha, seu Paulo, colhe bem melhor que a ou-
tra que tenho. O senhor precisa ver, rende barba-
ridade, fica só os toquinho e limpa uma coxilha em 
instantes.

Bem, não consegui os dados de produção, em-
bora a prosa fosse longa. Agradeci e liguei para o 
outro comprador, apresentei-me novamente e fiz a 
mesma pergunta. Tive esta resposta:

– Seu Nicola, esta máquina faz 30 hectares por 
dia, rende um monte.

Ao falar, reforçou bem, trinntaaa... 

– Vizinho, o senhor controla a produção dela? 
– perguntei.

– Não, é meu filho quem colhe com ela. Está 
encantado, melhor que andar de carro.

– Mas como o senhor sabe do rendimento? Seu 
filho controla?
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– Hahaha! – reiniciou o diálogo com uma "gai-
tada", a gargalhada típica de nossos pagos, como 
só o gaúcho consegue dar. – Seu Nicola, não tem 
como uma colheitadeira destas colher menos de 
uns 30 hectares/dia! Pode perguntar lá pro moço 
que me vendeu! Confie nele que o homem é bom...

Bem, voltamos à estaca zero. Meu amigo repre-
sentante, na próxima safra, vai me levar até essas 
propriedades para verificar, in loco, a produção.

Tudo bem. Reestudarei o caso, mas os vizinhos 
consultados sabem da produção do que compra-
ram? Na próxima colheita, descobrirei.

Esse tipo de contratempo (ter de gastar naqui-
lo que não dá retorno de capital) só é necessário 
se realmente não temos alternativas. Comprar co-
lheitadeira é puro conforto. Existem parceiros em 
toda a região que podem terceirizar a colheita com 
equipamentos e mão de obra de ótima qualidade. 
A partir de determinado volume de colheita, é in-
teressante dois ou até mesmo três parceiros, para 
evitar atrasos e manter a qualidade na colheita. 
Esse raciocínio não vale para áreas muito extensas, 
pois entram outras variáveis a serem analisadas, e 
nosso foco são os pequenos e médios produtores.





Liquidez
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A liquidez funciona como um fermento para 
inflar nosso patrimônio e nossa atividade 

econômica. Com ela, nossas aquisições de bens e 
serviços se tornam extremamente vantajosas, nos 
trazem segurança e estabilidade, e na falta delas, 
nos sentimos órfãos e dependentes de uma política 
agrícola mal-humorada e ineficiente, sem falar que 
boas aquisições e oportunidades só são possíveis 
se tivermos uma reserva disponível. Quem nunca 
teve uma ótima oferta desde que o pagamento 
fosse "pra ontem"? Na hora de comprar é que 
poderemos ganhar, pois na hora de vender, o preço 
de venda é definido pelo mercado. Tecnicamente, 
negociar é comprar algo por um preço inferior 
ao que vale e vender pelo valor de mercado. Ou 
alguém se propõe a nos pagar mais do que o 
produto oferecido vale?

Ao iniciarmos um investimento na atividade ru-
ral, como em qualquer outra atividade, precisamos 
de um escoro enquanto o capital não retorna, e a 
esse escoro chamamos de liquidez, ou seja, bens 
que podem ser convertidos rapidamente em reais – 
na falta dela (liquidez), virão os juros.

Entendamos aqui por “liquidez” todo ativo cir-
culante, ou seja, gado, grãos depositados, reais no 
banco ou até uma boa lavoura plantada, desde que 
devidamente avaliada. A lavoura em andamento 
deve ser avaliada pelo gasto realizado até o mo-
mento da avaliação, e não pela expectativa da pro-
dução. 
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No momento em que conseguirmos uma boa 
liquidez, ou seja, disponibilidade em R$ para qui-
tar as dívidas e comprarmos à vista, conseguiremos 
aumentar a rentabilidade da atividade exponencial-
mente, mas, para isso, TODOS os investimentos 
devem dar retorno. Depois, com o tempo e o lucro 
de todos eles, pensemos em novos investimentos.





Controles 
básicos
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A base, para nos estruturarmos, começa pelo 
controle das receitas e das despesas. Esses 

controles, tendo em vista que focamos somente em 
pequenos e médios produtores que não têm tempo 
nem auxílio de terceiros para anotações e, muito 
menos, um escritório, devem ser simples e de fácil 
acesso. Computador, nessa fase inicial, é totalmen-
te dispensável. Houve época, logo que surgiram os 
primeiros computadores chamados de PCs, em que 
se acreditava que era possível resolver todos os 
problemas de controle de produção e caixa da pro-
priedade apenas comprando uma daquelas máqui-
nas maravilhosas. Logo vinha a frustração. Primeiro, 
por não sabermos levantar os dados necessários; 
segundo, porque não tínhamos conhecimento de 
como lidar com aquela nova tecnologia. Hoje sabe-
mos operar computadores, mas continuamos sem 
saber como levantar os dados e, muito menos, o 
que fazer com eles.

Por isso, temos que simplificar anotações, e, re-
petindo, podem ter certeza, é mais um hábito do 
que desconhecimento de como proceder.

Iniciaremos pelo controle das despesas. Isso 
mesmo, pelas despesas. Todas elas. Ao medi-las 
corretamente, passamos a entender detalhadamen-
te todo o processo. Todos têm noção do que gas-
tam, mas não é disso que falo. Precisamos analisá
-las, saber em que conta está determinada despesa, 
se essa despesa analisada contribuirá para o nosso 
crescimento. Precisamos identificar quais despesas 
são indispensáveis. Aqui está nosso foco principal; 
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todo o resto do livro, uma vez entendido isso, é de 
fácil análise. 

Imaginemo-nos controlando nossas despesas 
do dia a dia. Inicialmente vamos entender como 
anotá-las. Existem maneiras simples e de fácil con-
trole, e a mais simples é por meio do canhoto do 
talão de cheque. Quem não pode utilizá-lo para pa-
gar todas as despesas e anotar no canhoto! Essa 
atitude não depende de terceiros nem de computa-
dor, simples assim.Comecei minhas anotações exa-
tamente dessa maneira e, como tinha ajuda no es-
critório, copiava tudo para um caderno, até mesmo 
para dar serviço à secretária, mas isso é totalmente 
dispensável e, como disse, era uma cópia do que 
eu já tinha. 

Para uma pessoa que tem o hábito de anotar 
no canhoto suas despesas, como sempre fiz, no 
fim do mês, é só somá-las ali mesmo e pronto. Fi-
caremos sabendo, em instantes, da "cacaca" que 
deu, pois quanto ganhamos todos nós sabemos na 
"ponta da língua". No meu caso, se gastei muito, 
intuitivamente percorro esses gastos com o olhar 
no canhoto e já fico sabendo onde pisei na bola. 
Pode ter sido um imprevisto ou alguma compra re-
alizada em que utilizei a emoção em vez do bom 
senso. Alguma dificuldade nisso? 

Vamos transportar esta análise para nossa ativi-
dade rural. Se desenvolvermos a cultura de só com-
prar com cheque e anotarmos, no canhoto, todas 
as despesas de determinado investimento (plantio, 
engorda, colheita ou qualquer outra despesa), é só 
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somá-las e pronto, tudo está à mão. Com a receita, 
não se preocupem, dela sabemos ao natural.

Podem crer, o que leva tanto pessoas quanto 
empresas a situações de dificuldade econômica é 
a falta de controle das despesas. O simples hábito 
de anotar todas as despesas evitará, significativa-
mente, nossos problemas de caixa e, certamente, 
melhorará nossa qualidade de vida. Quem dorme 
bem com cobradores batendo à porta? Somente os 
que já estão acostumados, mas imaginem o desgas-
te familiar até se acostumarem com as cobranças?!

Tenho um velho amigo, produtor rural, que, 
às pressas, me emprestou sua camionete. Depois 
de  conseguir entrar e fechar a porta com sucessi-
vas pauladas, logo que baixou a poeira de anos de 
campereadas, observei no porta-objeto da porta, 
perto de cem canhotos de talão de cheque. Estava 
lotado. Peguei um deles por curiosidade e vi que 
datava de vários anos. Achei cômico. Momentos 
depois, ao devolver a camionete, indaguei-o sobre 
isso. Passando a mão pelo cabelo amarelado, velho 
hábito que deve ter adquirido para ver se a tinta 
que utiliza no cabelo não escorreu, me relatou:

– É, mas, num dia destes, veio uma conta de 
tempos atrás, de uma veterinária que jurava que eu 
devia e, se não fosse pelos meus canhotos, teria 
que pagar tudo de novo. 

Até para isso servem os canhotos, como arqui-
vo, mas bem que ele poderia ter guardado em casa, 
dentro de uma gaveta.
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Voltando à nossa propriedade, basta, ao fim da 
safra, da engorda ou ao final de determinado ci-
clo, termos pagado com cheque todas as contas, 
somarmos todos os canhotos, e teremos o total de 
nossas despesas.

Se não tivermos tempo para somar, sempre te-
remos um filho, esposa ou até mesmo aquele con-
tador que atordoamos no último dia de abril, para 
declaração de Imposto de Renda, com centenas de 
papéis parecidos com recibos e notas fiscais, para 
somarem os talões. 

Tenhamos em mente que administrar é compa-
rar receitas com despesas, e o principal é que já 
sabemos como fazê-lo. O resto é só passatempo. 

Só peço aqui, repetitivamente, para focarmos as 
despesas com a mesma lupa que focamos as recei-
tas, pois estas são repetitivamente focadas por nós 
de todos os lados. Nosso instinto se nega a avaliar 
corretamente as despesas por sabermos que mui-
tas delas são de ordem pessoal, e não da atividade, 
levando-nos a nem sequer anotá-las. Anote-as jun-
to com as despesas da atividade. Veremos como é 
fácil isolá-las, mas é de fundamental importância e 
a base de todo o processo a anotação de TUDO o 
que pagamos.

Outra alternativa é carregarmos, o tempo todo, 
um bloco de pedidos com duas vias e criarmos o 
hábito de, sempre que comprarmos algo, fazer o 
pedido. A folha de pagamento e prestadores de 
serviço é só pagarmos depois de emitirmos o pe-
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dido. Por isso, penso ser uma questão de cultura, 
e, de agora em diante, passa a ser uma questão de 
profissionalismo. Uma coisa é não fazer por não sa-
ber, e outra é não fazer por acomodação.

Para evoluirmos exponencialmente em nossos 
controles, basta agrupar as despesas, e nem preci-
samos anotá-las. Raciocinemos. 

Quero saber quanto gastei de mão de obra na-
quela lavoura que acabei de colher? Pego os canho-
tos ou os blocos e escrevo M.O. em todas as vias 
em que constar mão de obra, encargos sociais ou 
vales. É para destacar mesmo. Utilize uma caneta 
vermelha! Bem, é só somar e pronto, ficamos sa-
bendo quanto gastamos com mão de obra.

Quero saber quanto gastei com despesas pes-
soais nesse meio-tempo? Pego os canhotos ou os 
blocos e escrevo DP em todas as vias que entender 
como despesas pessoais.

Vale também para todos os tipos de despesas. 
Uma abreviação para os insumos, outra para maqui-
nários, e assim por diante. 

Com o tempo, poderemos ainda comparar os 
custos relativos a determinadas despesas com os de 
anos anteriores, e saberemos se neste ano aumentou 
muito o custo em relação a outros. Como teremos 
tudo à mão, as correções são fáceis de serem feitas. 
Essa é a arte de administrar, e a partir daí é que as 
decisões passam a ser tomadas com mais cautela. 
Portanto, é só desenvolvermos esse hábito.
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Aqui cabe um alerta: UM PASSO POR VEZ. 
Primeiro veja e reveja as despesas como um todo. 
Após conseguir registrá-las totalmente, então, sim, 
os passos seguintes serão fáceis. É uma cultura, e 
isso não se muda de uma hora para outra. 

Como nosso objetivo é a introdução lenta e 
gradual de controles, dispensaremos totalmente os 
índices padronizados de avaliação contábil.

Pouquíssimos privilegiados conseguem evoluir 
sem esses controles básicos. São os que têm "tino 
para o negócio". Eles já nascem com esse "dom", 
mas a maioria, e eu me encaixo nisso, precisa de 
controles e disciplina para avançar, daí o sucesso 
meteórico de alguns e lento para outros.

Com "dom", muito trabalho e boas oportunida-
des, os privilegiados chegam lá rapidamente. Nós, 
com controles, o dobro do trabalho e boas oportu-
nidades, também chegaremos lá. Só que mais len-
tamente.

 Fazendo um paralelo: alguns estudam música 
a vida toda e, com muito suor e sacrifício, já com 
idade avançada, conseguem uma vaga em alguma 
filarmônica, enquanto nesta mesma orquestra en-
contraremos verdadeiras crianças que dela fazem 
parte. Um não desmerece o outro, pois ambos con-
seguiram sucesso e dominam essa arte.

Voltando a nossos controles de despesa, uma 
sugestão quanto ao agrupamento delas:

•	 Mão de obra: aqui somaremos, no canhoto 
ou bloco, todas as despesas gastas com fun-
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cionários e colaboradores. Ex.: salários, encar-
gos, alimentação transportes, comissões, etc.

•	 Insumos: aqui somaremos todas as despesas 
necessárias ligadas diretamente à produção. 
Ex.: no caso de grãos, os adubos, herbicidas, 
fungicidas, diesel, análises de terra, etc. No 
caso dos plantéis, os remédios, reproduto-
res, treinamento, inseminação, etc.

•	 Manutenção: aqui somaremos todas as 
despesas de reformas, sejam elas de equi-
pamentos, sejam de imobilizados. Num pri-
meiro momento, não somaremos a compra 
de equipamentos novos, pois, como cito, é 
manutenção.

•	 Arrendamentos: aqui somaremos todas as 
despesas com arrendamento, impostos e 
eventuais indenizações ao proprietário.

•	 Colheita: aqui sugiro utilizar um talão de 
cheques ou bloco separadamente para as 
despesas da colheitadeira, diesel e o trans-
porte de grãos, enfim, tudo o que engloba 
a colheita. O transporte também pode ser 
em separado.

•	 Despesas pessoais: aqui mora o perigo, ve-
remos a seguir. 

Depois de anotadas todas as despesas, ao so-
marmos em grupos, conforme já vimos, fica fácil de 
saber onde poderemos reduzir os custos.

Imaginem que, já no segundo ano, teremos um 
comparativo de aumento ou redução de despesas. 
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Já no terceiro ano, teremos certeza de qual despe-
sa necessita de mais atenção.

Um exemplo: ao fazermos uma previsão de cus-
to, que antecede ao plantio, a quantia de diesel a 
ser orçada deve ser a média do que gastamos nos 
anos anteriores. Se não mudou a área, certamente 
não haverá grandes variações e, se houver, será fá-
cil descobrir se foi roubo ou desperdício. Tudo isso 
já temos à mão, e, como vimos, não deu trabalho 
algum – e continuamos sem precisar de um compu-
tador. Caso mude a área, é só fazermos as contas. 
Aumentou 20%? Diminuiu 10%? Sempre saberemos 
com grande aproximação, evitando assim despe-
sas desagradáveis, e todos já sabemos que onde 
existirem controles, os desvios são mais difíceis de 
acontecer, pelo simples fato de saberem que con-
trolamos.

A evolução, a partir daqui, é natural. No item 
manutenção, poderemos controlar por equipamen-
to. Poderemos determinar a necessidade ou não da 
troca de um trator, caso o custo de sua manutenção 
aumente muito.

Não devemos pensar em implantar todos os 
controles simultaneamente; é tipo levar gado pela 
estrada. Como dizem os tropeiros mais antigos, a 
maneira mais rápida de levar um gado pela estrada 
é andar bem devagarzinho. Um passo após o ou-
tro, o importante é persistir. Em três anos, teremos 
as rédeas do negócio e estaremos fazendo parte 
da minoria que realmente tem sua propriedade nas 
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mãos e em condições de negociar com o nosso téc-
nico/vendedor.

Com controles de despesas e receitas, podere-
mos facilmente avaliar o resultado de uma ativida-
de isolada. Peguemos por exemplo um pecuarista 
que resolva plantar, fazendo um controle de despe-
sas em separado só para a lavoura. Rapidamente 
saberá quanto sobra dessa atividade. 

No caso de gado de corte, depois de todas as 
despesas serem somadas, o pecuarista facilmente 
saberá quantos quilos de boi lhe custou e, como 
sempre soube quantos quilos de boi carregava para 
os frigoríficos, saberá facilmente o que sobrou de 
lucro bruto em quilos de boi – e isso é válido para 
trigo, milho ou o que quer que seja.

Anotar, ler e reler as despesas é tão simples, 
tão essencial e tão educativo que não encontro mo-
tivos que nos levem a não fazê-lo. Por que será que 
evitamos tanto enxergar os custos?
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Analisando os 
resultados
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Até aqui, vimos a gama de benefícios que obte-
mos com o controle das despesas ao classificá

-las e compará-las, mas poderemos obter outros be-
nefícios que nos orientarão mais ainda nas principais 
decisões futuras. Entre elas, a segurança de onde e 
quando investir. O ditado "dar o passo maior que a 
perna" é para quando utilizamos o instinto, e não 
a lógica, ao assumirmos dívidas. Veremos que não 
existe mistério em analisar cada passo a ser tomado.

Para quem estiver caminhando para se estrutu-
rar financeiramente e fizer investimentos impensa-
dos, as consequências podem ser desastrosas: vão 
desde perder um ano de produção até levar a uma 
espiral financeira negativa, de difícil recuperação. É 
nessa fase que a maioria dos empreendedores des-
preparados coloca por terra objetivos e sonhos que 
fariam a diferença pelo resto de suas vidas.

Quem não conhece alguém que tenha "quebra-
do" por gastos excessivos com arrendamentos aci-
ma do valor de mercado, compra de equipamentos 
mal dimensionados e, principalmente, por despe-
sas particulares elevadas, pensando que a produ-
ção cobre todas as despesas? Alguns fazem tudo 
isso simultaneamente, terreno fértil para herdeiros 
que tenham muita liquidez e pouca experiência ou 
até mesmo para quem se aventure em outras ativi-
dades desconhecidas.

É importante lembrar sempre que, enquanto 
tivermos o dinheiro e o crédito, estaremos no con-
trole, mas, endividados, os outros é que assumem 
o controle da situação. 
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Esse fato é similar à famosa história de dois só-
cios: um entra com o capital, e o outro, com a expe-
riência. Passado algum tempo, o que tinha o capital 
ficou com a experiência, e o que tinha a experiência 
ficou com o capital.

Poderemos, baseados no que já sabemos, deter-
minar o Lucro Bruto (LB) (todas receitas menos todas 
as despesas da atividade). É ele que vai nos orientar e 
mostrar o que deve ser feito. 

O único detalhe, de suma importância, que de-
vemos acrescentar nesta análise são nossas despe-
sas pessoais. Falo das despesas que são pagas pela 
atividade que exercemos e que não agregam valor 
algum à produção, não interessando quais sejam 
elas. Essas despesas, passaremos a chamá-las de 
"despesas do eu".

As "despesas do eu" são responsáveis pela maio-
ria das dificuldades financeiras, quando não pela in-
viabilização de uma determinada atividade. Essas 
despesas deverão ser mínimas até a estabilização to-
tal da atividade que nos propomos desenvolver. Após 
o controle total das despesas, receitas e viabilidade 
econômica, é que poderemos arbitrar um valor má-
ximo para as "despesas do eu", e somente nessa or-
dem.

Também não vale a criatividade para burlar os 
controles. Dou como exemplo aquela camionete 
S10, cabine dupla e top de linha utilizada para cam-
perear; não é despesa da atividade, é de uso pessoal. 
Nem ela, nem aquela casa de 200 m2 que planejamos 



50 Paulo Nicola

construir por conta de futuros lucros, com a descul-
pa de que é para ficarmos próximos ao ambiente de 
trabalho. 

Não poderemos, em hipótese alguma, confundir 
as despesas da atividade com as "despesas do eu". Eu 
posso estar mal; minha atividade econômica, porém, 
jamais pode. Ela estando bem e eu mal, ainda vai, mas 
imaginem a empresa descapitalizada e eu "depena-
do" e dependendo dela... É o estopim para o caos.
Existem certas “despesas do eu" que raros percebem 
e muitos fingem não ver. Frequentemente escutamos: 
“Bah, este ano a ferrugem pegou a lavoura”, ou en-
tão, “A pecuária está dando pouco resultado”. Se foi 
a ferrugem que diminuiu a produção ou são os custos 
altos inviabilizando a pecuária, tudo bem a despesa é 
da atividade. Mas e se fui eu que me descuidei e dei-
xei que ela entrasse por negligência de minha parte? 
Esse custo definitivamente não seria da lavoura, seria 
uma "despesa do eu".

Investir só na atividade é o caminho normal, mas 
não podemos esquecer que somos parte do conjun-
to. Investir em nós também significa estarmos prepa-
rados para o dia a dia e também para outras oportu-
nidades melhores. 

O custo do aprendizado pela prática é elevado 
para os dias de hoje. Não existe mais espaço para er-
ros, e o mínimo que se espera é que tenhamos conhe-
cimento para acompanhar, com segurança, os investi-
mentos futuros. Isso vale também para quem arrumar 
uma liquidez "de última hora". Como exemplo, cito 
uma herança.
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O limite da evolução de determinado setor esbar-
ra no limite de evolução de seu dono. Pensem nisso.

Investindo parte do Lucro Bruto (LB) (todas recei-
tas menos todas as despesas da atividade) em nossa 
preparação, estaremos garantindo o futuro. Costu-
mamos admitir que a educação que deixamos para os 
filhos ninguém tira. O dinheiro, sim. E nós, sabedores 
disso, não deveríamos nos especializar para segurar o 
que já é nosso?

Uma vez analisadas as despesas da atividade e 
comparadas às receitas, chegaremos ao que chama-
mos de lucro bruto ; aí, então, saberemos como pro-
ceder no futuro. Vamos exercitar um pouco a lógica.

•	 O LB deu zerado ou negativo. Devemos con-
siderar a possibilidade de abandonar a ativida-
de, pois nem sequer sobrou para nossas des-
pesas pessoais.

•	 O LB deu positivo. Bem, aqui entra aquele 
detalhe a ser analisado: ele cobre nossas des-
pesas pessoais?

•	 Somando nossas despesas pessoais essen-
ciais, aquelas que realmente são inevitáveis 
no momento, chegaremos a um valor aproxi-
mado. Aqui, excepcionalmente, se ainda não 
criamos o hábito de relacioná-las integralmen-
te, poderemos, por enquanto, “chutar”, pois, 
intuitivamente, já as conhecemos com grande 
aproximação. Afinal, todo santo fim de mês, 
elas batem continência à nossa porta. É certo 
que, já no segundo ano, os controles das des-
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pesas pessoais viram rotina e, consequente-
mente, ficam mais precisos.

Passemos para a fase seguinte e calculemos o Lu-
cro Líquido (LL) (que é o LB menos nossas despesas 
pessoais) ,que nada mais é do que aquilo que real-
mente sobra para investirmos em nossas atividades. 
Basta retirarmos do LB nossas despesas pessoais e 
impostos e pronto, saberemos como proceder no fu-
turo e de acordo com ele.

•	 O LL deu negativo. Se essa situação persistir, 
é o início de uma espiral financeira negativa. 
Devemos reconsiderar a atividade. Caso se-
jamos proprietários de terra, talvez arrendar 
seja uma alternativa interessante. Se não for-
mos os proprietários e tivermos algum patri-
mônio, será bom mudarmos rapidamente de 
atividade. Com o novo Código Civil, a execu-
ção de dívidas entra no fórum pela manhã, e a 
penhora, no cartório, pela tarde.

•	 O LL deu zerado. Nesse caso, a análise é mui-
to pessoal. Certamente existem muitas dúvi-
das quanto ao futuro. O ideal é procurar ajuda 
e reavaliar as alternativas existentes. O pro-
blema está no lucro da atividade ou no "custo 
do eu"? Devemos questionar.

•	 O LL deu positivo. Beleza! Continuemos, po-
rém, cabe uma análise.

Em 2002, administrei uma grande propriedade 
rural, e meu lucro líquido era positivo, mas consi-
derava-o muito baixo. Achei que, arrendando a fa-
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zenda, ganharia a mesma coisa e pouparia trabalho. 
Foi quando apareceu um produtor rural que, além 
de arrendar-me a área, comprou-me o gado a do-
bre, também chamado de gado a dobrar. Ele ver-
ticalizava a produção, possuía um frigorífico e sa-
bia produzir infinitamente mais que eu, e jamais eu 
conseguiria dobrar o gado em seis anos. Passei o 
negócio para ele e parei com essa atividade por aí.

No levantamento de despesas, há um item que 
deve ser repensado de acordo com a propriedade 
nessa fase inicial, que é o CUSTO DE OPORTUNI-
DADE DA TERRA. 

Os contadores e analistas consideram que 
deva ser lançada uma despesa equivalente ao 
arrendamento que, ao produzir, estamos deixando 
de receber. Eu não considero essa despesa, e, 
caso a propriedade tenha uma boa estrutura como 
mangueiras, boas cercas e terras com bom nível 
de fertilidade, também não deve ser levada em 
consideração.

Se lançarmos, em uma coluna, despesa de um 
arrendamento que não recebemos, deveríamos lan-
çar, em outra, uma receita referente à depreciação 
excessiva que não teremos caso arrendemos a pro-
priedade a terceiros. Por um lado deixamos de fatu-
rar com arrendamento, e por outro deixamos de per-
der com a desvalorização excessiva da propriedade.

Sabemos da cultura que existe de investir somen-
te em áreas de nossa propriedade, e é de uma lógica 
inquestionável. "Por que fazer filhos na mulher dos 
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outros?” Como cita o ditado popular, seria uma falta 
de bom senso.

Antigamente, ao comprarmos uma propriedade, 
o que menos nos interessava era se tinha sede ou não, 
e, muito menos ainda, nos interessávamos por cercas, 
erosões, redes de energia e fertilidade do solo, pois o 
custo era insignificante. Nos tempos atuais, todos os 
detalhes visíveis e também os invisíveis, como a fer-
tilidade do solo, influenciam no valor final de venda.

O arrendamento, com raras exceções, deprecia 
excessivamente a propriedade, bem acima da depre-
ciação contábil permitida, e esse custo não é visto 
nem devidamente avaliado.

Consequentemente, nunca se veem arrendatá-
rios preocupados com cercas, mangueiras e manuten-
ção da sede da propriedade. De uma maneira geral, 
excelentes produtores/arrendatários são aqueles que 
conseguem extrair o máximo do solo a cada safra, ze-
rar as dívidas e contabilizar o máximo de lucro. Ex-
celente produtor/ proprietário é o que faz tudo isso 
sempre pensando na próxima geração. 

Existe algum arrendatário que faça amostragem 
anual da fertilidade do solo para identificar se está 
arrendando a propriedade ou vendendo a fertilidade? 
Boa parte dos arrendatários, além de não fazer ne-
nhuma manutenção, faz questão da desvalorização, 
talvez pensando em futura aquisição. Comparemos a 
seguir as fotos da propriedade enquanto "explorada" 
por um arrendatário, comparada com a mesma pro-
priedade explorada pelo proprietário tempo depois.
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antes 1

depois 1
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Considerando o antes e o depois, qual delas 
expressa o maior valor venal? Onde é lançado esse 
custo por termos arrendado? De quanto foi a des-
valorização do patrimônio? Qual índice mede isso? 

Toda manutenção e melhoria agregam valor à 
propriedade. Considerar o custo de oportunidade 
da terra como despesa até é possível, se observa-
das essas condições, mas, certamente, só se justifi-
caria o lançamento numa minoria de casos. 

Hoje, em países mais desenvolvidos, o valor do 
arrendamento é proporcional à fertilidade do solo, 
e nesse caso o índice se justifica. Aqui, no Brasil, a 
cultura, ou a falta dela, aceitamos um arrendamen-
to para a região cujo valor é definido pelo negócio 
mais alto ocorrido. Se alguém pagou, é porque en-
tão “vale”, e acaba-se nivelando por cima.

Acredito seriamente que esse índice deva ser 
reestudado quanto à sua aplicação.





O mercado
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É fundamental, antes de investirmos em um de-
terminado setor, ter alguns conhecimentos bási-

cos sobre o mercado em que iremos atuar, para que 
não sejamos surpreendidos por ele. 

De maneira geral, existem regras e promessas 
de custeio agrícolas para toda e qualquer atividade 
rural, mas cada produto tem suas características de 
mercado, que variam muito de um mercado para 
outro. 

Os incentivos a determinado produto variam de 
acordo com o estoque, a demanda e os interesses 
políticos, o que muitas vezes nos obriga a mudar 
de uma atividade para outra em um curto espaço 
de tempo, e isso se nossa estrutura permitir. Um 
exemplo é a pecuária. Há épocas em que o aba-
te de fêmeas é muito elevado e acaba provocando 
escassez de terneiros. Como consequência, logo 
após, ocorre alta valorização dos novilhos, e todos 
os que podem querem voltar simultaneamente ao 
gado de cria – ciclo esse que meu avô já relatava.

O complicado é anteceder-se às mudanças de 
mercado para estar com o produto à mão quando a 
demanda estiver em alta. Para isso, são necessários 
alguns cuidados, entre eles, o de conhecer o mer-
cado e ter o tal de "colchão de segurança", ou seja, 
como dizemos aqui no Sul, ter pataca na guaiaca. 
Disso decorre a importância da liquidez.

Muitas vezes, aumentar a rentabilidade implica 
reprogramar a época de venda ou até mesmo reter 
o produto por um tempo prolongado. Nesse mo-
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mento é que pequenos e médios produtores, en-
volvidos diretamente em suas atividades, cuidando 
da produção, precisam de uma orientação técnica 
financeira de suas cooperativas e associações. Aqui 
a falta de habilidade e de conhecimento do merca-
do, na hora da venda, provocam significativos pre-
juízos financeiros.

Cruzando próximo à cidade de Passo Fundo, 
no Rio Grande do Sul, resolvi fazer uma rápida visita 
ao Sr. Formighieri, agropecuarista, que apresenta-
rei logo a seguir. Encontrei-o cabisbaixo, próximo a 
um telefone. Expressão preocupada e atenta. Pas-
sados alguns instantes, perguntei:

– Que houve, seu Plínio, algum problema?

– Não, estou negociando a safra, e se não tiver 
cuidado, boto fora aqui o que meus filhos consegui-
ram na lavoura.

Saí de lá, algum tempo depois, me questionan-
do e convicto de que aprendera mais uma. O mo-
mento de vender o nosso produto: preparamo-nos 
para isso?

Precisamos também ficar atento aos insumos, 
que de uma maneira geral, sobem de acordo com o 
valor da soja e provocam estragos na lucratividade, 
uma vez que a soja baixa de preço num ano, e eles, só 
no próximo e isso se baixarem, e não na mesma pro-
porção. Fica claro que temos de nos preparar para 
isso. O alto lucro obtido nesse período, ocasionado 
pela excessiva valorização da soja, mascarou alguns 
custos que aumentaram desproporcionalmente e 
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que, forçosamente, terão de ser revistos. Entre eles, 
o alto índice de endividamento ocasionado pela eu-
foria do mercado, o transporte, o armazenamento, 
os arrendamentos acima do aceitável, etc...

Transporte nem se fala. Nossas estradas são a 
cara do governo. Porto, então, pior ainda. Quem 
paga um navio atracado por até 90 dias? Quilôme-
tros de caminhões parados por dias, montanhas de 
milho a céu aberto, todas essas despesas se refle-
tem em custos, que farão diferença quando os es-
toques se ajustarem. 

Que empresa virá até nossos portos buscar 
soja no meio desta bagunça toda, sem a certeza 
do retorno? Os milhões prometidos a juros baixos 
destinados ao armazenamento de grãos, que inclu-
sive foram os maiores responsáveis pelo sucesso de 
vendas na Expointer em 2013, acabaram de desa-
parecer, passados apenas quatro meses, confirman-
do o que já se previa: politicagem. 

Com tudo isso, mais do que nunca teremos de 
administrar melhor ainda nossa liquidez e nossos 
custos

Outras necessidades fundamentais a que deve-
mos estar atentos são as contratações de financia-
mentos. As instituições financeiras são obrigadas a 
repassar verbas federais e parte dos depósitos à 
vista ao setor rural a taxas de juros baixas, porém 
dão liberdade a essas entidades para que anexem 
penduricalhos à vontade, como compensação. Adi-
vinhem quem paga a conta? Os juros contratados 
são uma coisa, e o valor pago é outra.
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Segurei minha segunda safra durante todo o 
tempo que pude. A soja estava desvalorizada e re-
solvi contratar um custeio a 6,5% a.a. do que seria a 
minha terceira safra, pensando em reter um pouco 
mais a soja que tinha em mãos. Foram-me liberados 
R$ 100.000,00 por uma instituição bancária repre-
sentativa do setor agrícola. Na hora de assinar o 
contrato, a taxa foi de 8,5% a.a.

– O senhor tem faturamento alto, e 6,5% é só 
para os pequenos – disse-me o gerente da carteira.

Tudo bem. São as regras, mas só fiquei sabendo 
no momento de assinar o contrato. Entretanto, assinei. 
Depois de assinado, fiquei sabendo que R$ 20.000,00 
teria de, obrigatoriamente, aplicar em PGBL (Plano 
Previdenciário). Concordo, inocência minha, primeiro 
financiamento... Bem, finalmente depositaram o res-
tante, R$ 80.000,00, na conta-corrente.

Tudo nos conformes. Passados seis meses, fui 
ao banco acertar. Dos R$ 20.000,00 aplicados, só 
tinha R$ 19.967,40. Virou e mexeu, paguei um total 
de R$ 115.000,00. "Cresci na parada", agora deu 
no meu chão, pensei, de lavoura entendo pouco, 
mas de contas? 

– Erraram os cálculos – falei com segurança ao 
gerente da carteira. – Não pode ser tanto assim!

– Seu Paulo – disse-me ele –, foram cobrados 
R$ 1.500,00 do agrônomo e mais o seguro, que, a 
partir deste ano, foi obrigatório.

O agrônomo eu tinha fixo e pagava por mês; 
me senti ludibriado. 
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Como minha pricipal atividade é na área finan-
ceira, fiz a seguinte análise, se pego 100 e pago 115 
em seis meses, no ano pagaria 130, ou seja, 30% 
a.a. Indignado, mostrei os cálculos e ainda ouvi:

– O senhor não pode pensar assim, os juros de 
8,5% a.a. são baratos.

Teria de lançar, em meus controles, R$ 15.000 
referentes ao custo de um financiamento de 
R$ 100.000,00, dos quais só me entregaram R$ 
80.000,00. Só que 15 de 80, que utilizei por um pe-
ríodo de seis meses, dá 37,5% a.a. O gerente da 
carteira jura que é 8,5% a.a. Eu continuo afirmando 
ter pago cinco vezes mais do que previra. Mais um 
detalhe: alguém já precisou acionar um seguro de 
lavoura? Tomara que nunca precisem! 

A produção tem que pagar todos esses extras e 
ainda prever despesas invisíveis, tais como projetos 
ambientais e a inexperiência de quem está começando.

Quando a produção é baixa, na maioria dos ca-
sos causada por intempéries, o governo importa o 
produto para abastecer o mercado e não deixar o 
preço subir. Quando produzimos muito, bem, aí o 
preço também é baixo, porque a produção foi boa. 
Resumindo, em outras atividades, como no comér-
cio e na indústria, há a alternativa de cotar os pre-
ços de acordo com os custos; já o preço final pago 
ao produtor, independentemente de seus custos, é 
cotado por terceiros. 

Cabe aqui lembrar que produtos oriundos de 
outros povos chegam a nós por um preço subsidia-
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do pelos seus governos, ou seja, por um preço in-
ferior ao custo do produtor do país de origem. Lá 
eles fazem isso para proteger seus produtores, e 
quando importamos, estamos ajudando-os. "Coisas 
de Brasil"... 

No Brasil, tirando a agricultura familiar, o pro-
dutor é totalmente desprotegido. Inexiste uma po-
lítica agrícola séria e responsável, e as poucas me-
didas tomadas em momentos críticos visam mais 
a votos que soluções. Governos e políticos locais, 
quando estendem seus olhares para o campo, só 
enxergam eleitores, não produtores.

O Plano Safra Anual do governo é a maior pro-
va de que não somos levados a sério. Aqui cabe 
aquela piada do filho que pede ao pai:

– Pai, pode me dar R$ 50,00?

– R$ 40,00? Pra que R$ 30,00 se R$ 20,00 ser-
ve? Tome R$ 10,00, dê R$ 5,00 para seu irmão e 
traga o troco – responde o pai, cujo propósito é o 
de confundir o filho.

Nunca somos levados a sério. Das verbas pro-
metidas, 50% são fictícias e só chegam ao médio 
produtor o suficiente para justificarem os reais pro-
metidos e penduricalhos repassados a altos custos. 

Renovei alguns maquinários e, por insistência 
de um amigo, que é gerente de uma agência local 
de um dos maiores bancos do mundo, resolvi finan-
ciar esses maquinários, porém, com uma exigência: 
só aceito se, no cronograma de pagamentos anuais, 
constarem os valores fixos, em R$.
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– Quero todas as parcelas a serem pagas em 
reais e uma declaração de que não haverá despesas 
extras – frisei bem.

– Mas um pequeno plano de capitalização me 
ajudaria em minhas metas – propôs-me ele.

Negócio feito. Com a seca de 2005, me propu-
seram passar a parcela daquele ano para a última 
(conquista política); aceitei, desde que me apresen-
tassem o novo cronograma de pagamentos em R$.

– Já até prorroguei – disse-me o amigo geren-
te. – E já te consigo o cronograma.

Foi passando o tempo e nada de vir o tal cro-
nograma, mas no geral, que problema isso poderia 
ter? Deixei passar.

Ano seguinte, 2006, seca na maior parte do es-
tado, e veio a prorrogação da parcela seguinte.

– Bem, mas agora só prorrogo vendo o crono-
grama de pagamentos, que está pendente desde o 
ano passado.

 Após uma boa risada ouvi dele: 

– Pablyto, para falar a verdade, já prorroguei 
todos os financiamentos da agência, mas já vou 
conseguir este teu cronograma.

Toda vez que cruzava por ele, eu insistia e des-
cobri que ele, nem querendo, conseguiria alguém 
que soubesse como nos fornecer o valor dos futu-
ros pagamentos. 

Passados seis meses, fiquei preocupado e me 
propus a quitar minha dívida integralmente. Na-
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quele momento, descobri que, apesar de constar 
uma cláusula que permitia a quitação antecipada, 
na prática, era inviável naquela instituição. Pres-
senti problema e exigi uma solução. Após dezenas 
de e-mail e interferência externa com diretores do 
banco, caiu, em minha mesa, um cronograma de pa-
gamentos que me tirou o sono. Os juros totais co-
brados pelo financiamento passaram de 33% para 
104%, três vezes mais. 

Eu e o gerente ficamos um mês tentando conhe-
cer o "matemático" daquele banco e nada. Como 
tínhamos os juros fixados em contrato, o tempo 
do financiamento e o valor financiado, fizemos os 
cálculos e chegávamos a valores bem inferiores ao 
cobrado.

Não foi em vão que esse banco anunciou, al-
guns meses mais tarde, um lucro recorde. Se eu 
multiplicasse por três as contas a receber, também 
teria uma lucratividade fantástica.

Relatei o caso ao nosso sindicato e sugeriram-
me procurar a FARSUL (Federação da Agricultura 
do Estado do Rio Grande do Sul), que, até aquele 
momento, não sabia de nada e, apesar do meu ber-
reiro, continuava sem saber. O deputado federal da 
região, defensor do setor rural, que, por sinal, foi 
dos primeiros a assinar a PEC 37 (lei que impede 
investigação criminal de político safado) e reuniu 
os produtores para comunicar seu grande feito de 
ter participado da decisão de prorrogar as parce-
las, não me escutou. Outros produtores que tinham 
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prorrogado o pagamento da parcela agradeciam a 
Deus a oportunidade e se negavam a simplesmente 
olhar o abuso. 

Insisti e, como não consegui respostas, depositei 
judicialmente o valor total a ser pago de acordo com 
a contratação inicial. Ressaltei, no processo, que pa-
garia qualquer acréscimo referente à prorrogação, 
desde que viesse acompanhado dos cálculos.

Acabei descobrindo que esses cálculos nunca 
existiram. O banco simplesmente multiplicou por 
três os juros e mandou a cobrança a todos os pro-
dutores.

Claro que o governo fechou os olhos. Nossos 
representantes, como bons políticos, resolveram o 
problema que estava sob os holofotes, e desapare-
ceram. A velha pergunta: sobrou para quem? 

É de suma importância participar de eventos 
das associações de classe, pois, por meio deles é 
que tomaremos consciência do mercado. Canais te-
levisivos anunciam, em tempo real, cotações e mu-
danças de mercado e hoje abrem espaço para de-
núncias como a que relatei. Conhecimento de leis 
de proteção ao trabalhador, normas do meio am-
biente e domínio do mercado comprador são ape-
nas alguns dos conhecimentos essenciais a serem 
avaliados antes de se apostar numa área suposta-
mente própria para curtir a aposentadoria ou testar 
suas habilidades de administrador, a área rural.
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Investimentos
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Meu pai passou no concurso para sargento do 
Exército e, assim que conseguiu alguma eco-

nomia, ficou inquieto. Estava num impasse. Não sa-
bia se gastava num jipe modelo 1954 ou investia 
numa sociedade de meu tio e avô em uma olaria. 
Meu avô resolveu logo a questão:

– Invista na sociedade, ora, e o lucro gaste com o 
jipe. Assim fique com os dois – disse ele ao meu pai.

Ouviu meu avô. Não chegou a gastar com o 
jipe, mas o lucro da olaria investiu em um bom pré-
dio bem no centro da cidade. Associou-se a uma 
empresa, que hoje é reconhecida como o Grupo Ni-
cola. Imaginem se ele tivesse gasto no jipe?!

Observaram a diferença entre gastar e investir? 
No início, até construirmos uma estrutura financei-
ra suficiente, os investimentos devem focar-se no 
aumento de receita e liquidez. Aumentar a recei-
ta para realizar mais lucros e com eles aumentar a 
liquidez, que, por sua vez, facilitará outros novos 
investimentos para gerarem mais lucro e liquidez 
ainda. Complicado? Traduzindo então... Não gaste! 
Invista! Simples assim. 

Invistamos em equipamentos que nos reduzam 
o custo ou que nos deem retorno para ajudar no 
todo. A renovação de equipamentos e a compra 
de tecnologia são fundamentais para a evolução 
de qualquer atividade. Um equipamento, finda sua 
vida útil, após deixar bons resultados, deve ser ra-
pidamente substituído, porém, se realmente hou-
ver necessidade. 
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Situação que é fato no Brasil de hoje, embora 
cara, é a oferta exagerada de crédito. Se tivermos 
algum patrimônio, então, essa oferta cresce mais 
ainda, e junto com a pressão de vendedores de 
equipamentos que se nos apresentam com aquela 
argumentação fantástica de que seu vizinho já com-
prou, nos entusiasmamos e acabamos gastando 
mais do que o necessário. Isso quando não descon-
fiamos, mais tarde, de que nem precisaríamos ter 
comprado o equipamento. Desconfiamos porque o 
subconsciente sempre nos cobra, mas jamais admi-
tiremos ter gasto à toa. 

O bom senso, num primeiro momento, manda 
investir para aumentar a eficiência do que já fize-
mos. Antes de aumentar a área de plantio, devemos 
fazer com que a nossa produza o máximo possível. 
Se a produção do gado de cria ainda não for satisfa-
tória, não invistamos em um plantel. Investimentos 
em equipamentos não devem ser dimensionados 
pelos técnicos/vendedores, pois, mal dimensiona-
dos, inviabilizam a atividade. 

Cito como exemplo a irrigação. Imaginemos 
a seguinte situação: produzimos, nos últimos três 
anos, a média de 43 sacas de soja/ha e, com a irri-
gação, passamos a produzir uma média de 60 sa-
cas/ha. Quem deve pagar o custo da irrigação e nos 
dar o retorno do capital investido são as 17 sacas/
ha, que aumentaram na média. Fácil assim. O téc-
nico/vendedor jura que é um seguro contra a seca, 
mas não esqueçamos que temos o histórico de pro-
dutividade da propriedade.
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Sempre é bom lembrar que não precisamos 
dar um tiro de canhão para derrubar uma pomba. 
Por isso compre só o necessário! Assessore-se! Fale 
com quem já tenha passado por essa experiência! 
Toda inovação deve ser esmiuçada, repensada e 
questionada exaustivamente. O povo japonês leva 
quatro anos para planejar uma obra que executará 
em cinco meses. Feiras agrícolas são terrenos fér-
teis para a impulsividade. Confunde-se ali gastar 
com investir. Questione-se:“Este investimento é o 
que mais preciso no momento? Ele não se tornará 
um contratempo?”

Não nos esqueçamos de manter a liquidez e 
que, mesmo com megafinanciamento a juros bai-
xos, a conta um dia chega. Já observaram, em al-
guma associação de produtores, um departamento 
que nos orientasse da viabilidade ou não de deter-
minado investimento, seja ela cooperativa, seja sin-
dicato? Um analista pode, em poucos momentos, 
baseado no histórico da propriedade, dar um sinal 
verde ou vermelho na hora da aquisição. 

Visitava algumas propriedades de gado de cria 
em Mercedes, na Argentina, onde o índice de pre-
nhes é de 85% em campo nativo da região. Ques-
tionei o técnico do governo argentino que orienta-
va os produtores.

– Nunca pensaram em inseminar as vacas?

– Para aumentar a produção em 1% ou 2%? – 
respondeu secamente.

Entendi muito bem o que ele disse, por isso, 
me arrependi da pergunta.
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Quando iniciei minha atividade nessa área, o 
primeiro contato com um produtor da região foi in-
teressante. Estava diante de quem se considerava 
o maior investidor em tecnologia de mecanização 
rural da região e, como diria meu funcionário, e o 
pior é que é mesmo. O que tinha de ponta, adqui-
ria. Plantadeiras inovadoras, silo e secador na pro-
priedade, tudo do melhor. 

– Olhe esta colheitadeira de última geração, vai 
colhendo e registrando a produção via GPS, depois 
é só fazer a correção na terra de acordo com a ne-
cessidade – mostrava-me ele com muito entusias-
mo. – Esta máquina só eu que opero aqui na pro-
priedade – confidenciou-me ele. – Ninguém mais 
bota a mão...

 Brilhavam seus olhos ao descrever o potencial 
dos equipamentos disponíveis, e eu, curioso e in-
teressado, saí dali um tanto frustrado e um tanto 
entusiasmado com a perspectiva de futuro, prome-
tendo a mim mesmo que, um dia, chegaria lá. 

Com o tempo, a produção da área não foi sufi-
ciente para pagar toda aquela inovação. Bem, nada 
contra, mas a concessionária que vendeu o maqui-
nário já tinha recebido os reais dela. O técnico/ven-
dedor já tinha recebido a comissão dele. O banco 
estava em paz com a penhora que garantia o negó-
cio... Sobrou para quem?

Esse caso nos mostra alguns cuidados a serem 
tomados. O proprietário tinha uma estrutura para 
plantar 1.500 ha e cultivava 630 ha. Resultado? Ven-
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deu a propriedade e comprou outra menor, para re-
ajustar o fluxo de caixa.

Tomo como referencia, que o custo total do ma-
quinário, para lavouras de soja, com produção mé-
dia, alternadas com trigo ou gado, não deve passar 
de 3sc de soja/ha de planta, ou seja, numa lavoura 
de 400ha, não devemos comprometer mais do que 
1.200sc/ por ano para aquisições de equipamentos.

Manter a disciplina nos negócios significa não ter 
muita pressa de crescer e ter uma postura conserva-
dora, mesmo quando tudo estiver bem – o que nem 
sempre parece óbvio, dito por Bill Gates, fundador 
da Microsoft, um dos maiores gênio da atualidade.

Quem consegue manter a paranoia produtiva 
(a ansiedade de crescer mais e mais), terá mais 
sucesso, mas, mesmo assim, deve utilizar par-
te dessa ansiedade construtiva para construir 
"colchões de segurança", para aguentar cho-
ques e dificuldades que, fatalmente, virão.

Meu ditado caseiro é mais simples. Todos nós, 
mais cedo ou mais tarde, passaremos por um ato-
leiro, e quanto menor a carga, mais longe iremos. 
Com base nisso, invistamos na liquidez, tenhamos 
uma poupança para momentos difíceis!

Os maiores índices de endividamento são ob-
tidos justamente quando tudo vai bem. Épocas de 
valorização dos produtos, boas colheitas e fartura 
são os momentos em que damos vazão ao ego. 
Tudo o que ganhamos damos de entrada para o 
que vamos comprar, e o resto pagaremos com as 
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próximas safras, pois, afinal, daqui para frente será 
sempre produtivo como foi neste ano, pensamos. 
Raros são os que pensam em colchões de seguran-
ça, porque, nesse momento, até parece um con-
trassenso fazê-lo, como diria Bill Gates.

Um dos maiores talentos que conheço no se-
tor de agronegócios, em nossa região, o Sr. Plínio 
Formighieri, adota um posicionamento interessante 
sobre investimentos, e tenho o privilégio de poder 
contar com ele sempre que surgem dúvidas. É ele 
pessoa de tal simplicidade que mantém até hoje os 
princípios encontrados na juventude. O homem, 
além de ser um poço de sabedoria campeira, tem 
a forte característica dos talentosos: a de ver solu-
ção simples em tudo e saber como resumir, em pou-
cas palavras e de maneira bem clara, uma situação 
complicada. 

Como todos os grandes realizadores, também 
já cruzou por diversos atoleiros, mas houve um que 
lhe deixou marcas e lições que até hoje são lembra-
das e que devem ser repassadas.

 No início de sua trajetória, na ansiedade de 
crescer mais e mais, não atentou para os colchões 
de segurança e passou por sérias dificuldades fi-
nanceiras. Tecnicamente, uma situação praticamen-
te irreversível. Endividado em vários bancos e sem 
crédito, andava às voltas e sem capital nem para 
a próxima lavoura de trigo. Foi obrigado a vender 
parte da propriedade para seu sócio. Conseguiu 
um banco que financiasse a lavoura de trigo com 
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aval de terceiros, plantou trigo com o máximo de 
economia em adubação, colheu bem, pagou todas 
as contas e nunca mais entrou num banco. De "lam-
buja", com o tempo, comprou de volta a área ven-
dida. Hoje, com os filhos, planta uma enorme área 
de soja. É um pecuarista forte e, até onde sei, pos-
sui propriedades em vários municípios.

Dessa história, que ouvi dele, ficaram fortes 
exemplos, que sigo religiosamente até hoje. Após 
ouvi-lo, indaguei:

– Seu Plínio, mas também deu sorte, não? Plan-
tar com muita economia e colher bem.

– De maneira alguma – respondeu-me com 
aquela simplicidade que lhe é característica. – A 
terra gorda sempre escora a gente num momento 
de precisão.

A partir daquele momento, sempre mantive mi-
nha lavoura assim. Até praticar agricultura de precisão, 
colocava 15% a mais de adubo do que o recomenda-
do. Foi nesse momento que entendi o significado de 
terra gorda. Observemos que seu Plínio, com forma-
ção pela vivência, enxergava uma excelente aduba-
ção, que hoje é o princípio da agricultura de precisão 
(correção ideal do solo), como poupança. 

– Mas por que não entrar mais em banco? – 
perguntei.

– Paulo, para cada hectare de soja plantado, 
tenho um boi na invernada para escorar (outro ter-
mo que mostra a simplicidade de seu raciocínio). 
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Quando um deles estiver com preço baixo, vendo 
o outro.

Não soube mais o que dizer. Aquele homem 
encontrou uma maneira simples e intuitiva de se 
estruturar financeiramente após o choque. Analise-
mos a situação pelo lado técnico: primeiro enxerga-
ra que a única saída para o crescimento era produ-
zir ao máximo, por meio da adubação (aumento de 
faturamento). Tinha isso também como um escoro 
(poupança) para as horas difíceis. Identificou que o 
capital de giro de terceiros, a partir de determinado 
valor, corroía o patrimônio (juros), e, sem a forma-
ção contábil necessária para administrar a ativida-
de, caiu fora dos bancos. Fez mais. Criou um capital 
de giro (gado) que se multiplicava. Genial.

Onde investir? É aconselhável investir inicial-
mente, na estruturação financeira. Criar liquidez. 
Conhecer qual é o nosso LB e canalizá-lo para onde 
mais estiver dando retorno no momento. Estancar 
ralos por onde escoa o dinheiro, tais como maqui-
nários desnecessários e juros excessivos, pagos por 
imprudência. 

Liquidez não é necessariamente só dinheiro no 
banco. Gado, grãos e, como vimos, até uma boa 
adubação na terra.

Façamos uma análise do que parece óbvio. É 
um tema recente e pouco utilizado ainda. Compara-
remos um INVESTIMENTO em agricultura de preci-
são com o GASTO em uma colheitadeira.
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Hoje a agricultura de precisão está para a exer-
cida atualmente como o plantio direto estava para 
a tradicional. Se foi uma revolução o plantio direto, 
muito mais ainda será a agricultura de precisão. 

Aplico todos os conceitos vistos aqui. Nos 770 
hectares onde planto – sou arrendatário de boa 
parte deles –, resolvi INVESTIR em agricultura de 
precisão.

Meu único investimento, considerando o que 
vimos até aqui, foi um equipamento à taxa variável 
que me custou R$ 35.000,00. A aplicação do calcário 
terceirizei. O resto de meu custo foi em adubação, 
e como adubação é poupança, e não investimento, 
investi pouco, para ter um retorno excepcional. 

Minha necessidade era uniformizar a lavoura. 
Em partes menos produtivas, como ladeiras e bol-
sões de pouca fertilidade, colhemos bem menos, 
fazendo com que baixe a média geral da produção. 
O que podia ser feito visualmente, tal como calca-
rear e adubar, já tínhamos feito. Faltava a sintonia 
fina.

Mesmo em terras arrendadas, implantei a agri-
cultura de precisão e fui muito questionado por 
isso. No entanto, respeito a cultura de quem pre-
fere arrumar só suas terras a investir em melhorias 
em terras alheias. Afirmo, porém, que, em uma área 
arrendada por um valor "razoável", durante cinco 
anos, esse investimento é extremamente rentável 
e vantajoso tanto para o arrendatário como para o 
proprietário. 
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Uma terra não se estrutura de um ano para outro 
e também não se desestrutura em dois anos. Em uma 
terra arrendada e já estruturada, é possível plantar no 
penúltimo ano com 30% da adubação, e no último, 
com 50%, sem alterar a média de colheita, tendo as-
sim nossa poupança de volta. No caso, a adubação é 
uma poupança, só que com data certa para sacar. Isso 
também compõe nosso colchão de segurança.

 Os efeitos "colaterais" da agricultura de preci-
são são incríveis. Como alterno soja no verão com 
pastagem no inverno, o ganho de peso no gado de 
corte aumentou na média 20%, pela qualidade das 
pastagens. Ao semear a pastagem, coloco junto o 
fósforo necessário à soja – normalmente o DAP, que 
tem nitrogênio em sua composição. A pastagem se 
desenvolve melhor, aumenta em muito sua eficiên-
cia, e a antecipação na adubação reduz significa-
tivamente o tempo de plantio da soja – o que é 
muito importante para áreas acima de 400 ha –, e 
ainda sobra uma massa robusta para dar cobertura 
à terra. Tudo com um investimento de R$ 35.000,00 
para 770 ha. 

Isso é investimento; como vimos, colheitadeira, 
na maioria das vezes, é gasto. Não seria interes-
sante ter o que colher antes de adquirir a colheita-
deira? Lembram-se da história do jipe? É o ciclo, e 
nessa ordem, que faz toda a diferença. No entanto, 
na prática, não é isso que se observa.

No mercado atual, caminhamos para uma situ-
ação em que as terras valerão o que produzem. Se 
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corrigidas, estruturadas e produtivas, valerão mais 
que outras similares sem investimentos. Conse-
quentemente, nossos investimentos bem direciona-
dos, que aumentem o nosso patrimônio, são inves-
timentos. Jamais serão um gasto.

O equipamento que citei acima é um equipa-
mento necessário para aplicar o adubo com taxa 
variável e vai acoplado ao trator tal qual o funil 
(equipamento utilizado para lançar sementes). É re-
lativamente barato, porém não aplica o calcário, daí 
a terceirização do calcareamento. Acima de 1.000 
ha, compensaria outro tipo de equipamento, que 
tenha maior produção e também aplique o calcário; 
contudo, é bem mais caro, exigindo assim uma ava-
liação mais cautelosa.

 Onde há maior necessidade de adubação, ele 
aplica mais adubo, e reduz onde necessita menos. 
Na primeira correção, o grande investimento seria 
como uma adubação anual extra. Essa técnica au-
menta em muito a eficiência da adubação. Registrei 
um aumento na média de produção já a partir do 
segundo ano, mesmo mantendo a mesma aduba-
ção anual utilizada anteriormente. 

Já no quarto ano, com o acréscimo na produ-
ção, todo o investimento é recuperado, e sobra 
uma terra extremamente fértil e produtiva.

Há pouco comentei sobre a cultura que temos 
de investir somente em áreas de nossa proprieda-
de, o que é de uma lógica inquestionável.
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A agricultura de precisão é o único investimen-
to que conheço viável em propriedades de tercei-
ros e que nos traz um retorno garantido, desde que 
devidamente negociado com o proprietário, pois a 
vantagem é de ambos. Não se necessita reduzir o 
valor do arrendamento. Basta renegociar o prazo. O 
proprietário, ao final, ficará com o patrimônio mais 
valorizado; consequentemente, receberá um valor 
maior nos futuros arrendamentos. Não investiu em 
nada e ainda terá um arrendatário mais estruturado 
financeiramente como parceiro fiel; quanto ao arren-
datário, ficará com todas as vantagens vistas acima.

Mais adiante, questionaremos a viabilidade, 
num futuro muito próximo, de o proprietário arren-
dar para quem não produz acima da média.

Outra postura enraizada em nossa cultura e 
muito mais acentuada na área rural é a de que o 
negócio só é bom se o outro sair perdendo. 

Negociar um arrendamento é uma loteria. O 
proprietário visa à receita anual, querendo o má-
ximo, e faz vista grossa para o que acontece den-
tro de seu patrimônio. O arrendatário, por sua vez, 
tem de vender até os palanques da cerca para fazer 
frente ao arrendamento a que se propôs pagar.

Após o contrato de arrendamento assinado, o 
proprietário ainda "se faz de loco" e diz:

– Só te arrendei por saber do cuidado que tens 
pela terra.

– É tiro dado, bugio deitado – responde o ar-
rendatário. – Podes ter certeza, vou cuidar mais 
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desta terra do que das minhas − esquecendo que já 
se comprometeu a isso no contrato.

Em soja, o lucro bruto médio por hectare, sem 
o arrendamento e sem os juros de custeio, é de no 
máximo 20 sacas/ha em lavouras de produção mé-
dia – que em nossa região, fica em torno de 40 sa-
cas/ha. O valor máximo para arrendamento, no pe-
ríodo da soja, não poderia ser superior a 10% disso, 
ou seja, 4 sacas/ha.

Hoje se pratica 6 sacas/ha e ainda alguns dão 
a pastagem, doando boa parte do adubo que sai 
junto com o gado. Certamente o arrendatário tem 
que retirar o lucro de onde der. É onde entra a de-
preciação do patrimônio. 

Aumentar o patrimônio, sustentado por col-
chões de segurança, é o caminho mais seguro e 
aconselhável, mas há raras exceções.

O Sr. Vivaldino Bonoto é uma delas. Ele é dis-
parado o maior agropecuarista local. Construiu do 
nada um imenso patrimônio, sempre altamente en-
dividado e com grande risco, bem ao contrário do 
aconselhável.

Se o Alceu Nicola foi meu professor teórico, o 
Bonoto me deu a primeira aula prática.

Recém-formado em Engenharia, vendi a ele os 
dois maiores apartamentos de meu primeiro edifí-
cio. Na época, a inflação era enorme, e a negocia-
ção foi longa. Meses correndo atrás dele, com a an-
siedade de iniciante; ele protelava tranquilamente 
a conclusão da compra dos apartamentos. Quando 
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fechamos o negócio, negou-se a corrigir os valores; 
inexperiente e ansioso por fechar o negócio, acei-
tei. Até hoje faço a conta do tamanho do prejuízo e, 
de uma maneira sincera, afirmo que isso me serviu 
de lição até os dias de hoje em minhas negociações. 
Apreendi a controlar a ansiedade ao negociar. 

Procurei-o para tentar entender sua maneira de 
pensar e agir, claro, já com conhecimento adquirido na 
prática, o que me ajudou muito. Recebeu-me, como 
sempre, com muita gentileza e totalmente atencioso.

Eu já conhecia a sua trajetória e, além de ter lido 
o livro que relata sua história, muitas vezes escutei-o 
atentamente. Porém, precisava de mais detalhes para 
tentar entender seu comportamento perante as opor-
tunidades. Após ouvi-lo por horas, perguntei-lhe:

− Bonoto, qual a característica mais importante 
que deve ter um negociador?

− Crédito – respondeu-me. – Seguramente é o 
crédito. Não sabia como viver sem dever, e como 
sempre contava com safras futuras, estava sempre 
em dificuldades para pagar os compromissos as-
sumidos. Eram momentos em que só podia contar 
com o crédito.

− E a pior situação? – perguntei-lhe.

− Comprei uma enorme propriedade para pagar 
com safras, assinei o contrato com uma tal cláusula 
de pacto comissório, com perda do valor pago, que 
desconhecia e cujo significado só mais tarde fui 
descobrir. Na época coincidiu com uma geada que 
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praticamente liquidou as lavouras. Não tinha como 
pagar, e foi então que o crédito me salvou.

− Dinheiro, tal como hoje, havia à vontade – 
respondeu-me pensativo. − Faltava era tomadores 
confiáveis.

− Sim, mas e as garantias necessárias?

− Meu trabalho. O gerente do banco sabia que 
meus ganhos eram totalmente reinvestidos e so-
mente na confiança me emprestou o capital neces-
sário. 

− Bonoto, qual tua filosofia para negócios? 

− Comprar o máximo e vender o mínimo pos-
sível – respondeu-me com segurança. Sempre con-
fiei na minha capacidade de produzir. Na época os 
cálculos do que precisava para pagar os custos e os 
bancos indicavam 7 sacas de trigo/ha; colhia 14/15 
sacas/ha e contava com a metade disso para com-
prar campos. Meu foco era aumentar o máximo a 
lavoura e comprar o que pudesse de campo. Em 
1977 cheguei a plantar 10 mil hectares de trigo. 
Imagine o estrago causado por uma frustração de 
safra – aliás, tive duas. Ficava sem rumo, mas, como 
afirmo, com o crédito e disposição, tudo é possível. 

Um fato que o Bonoto não relatou a mim, mas 
sim a um amigo comum, e mostra sua criatividade e 
pré-disposição ao endividamento. 

Quando plantou perto de 10 mil hectares, uma 
das frustrações de safra deixara-o em sérios apuros. 
Seu crédito estava totalmente comprometido, e, 
segundo relatos, seu estado financeiro estava sain-
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do da UTI, mas só que em direção ao necrotério. 
Disposição, talento e mais crédito conseguido de 
última hora o salvaram naquele momento de crise.

Descobriu, em Livramento, à venda, 80 quadras 
de campo duro. Campo razoável para a pecuária, 
porém era o primeiro a branquear com qualquer 
falta de chuva, por isso, relativamente barato. Após 
uma revoada de avião para conhecer o campo, 
comprou-o. Deu uma pequena entrada e, como era 
reconhecidamente confiável para negócios, assu-
miu pagamentos futuros, anuais, e conseguiu ainda 
escriturar a área. De posse de tal tamanho de terra, 
conseguiu mais um enorme financiamento, quitou 
os compromissos em tempo e seguiu plantando.

Anos depois, num negócio feito em quatro dias, 
trocou as 80 quadras de campo duro por 53 qua-
dras de campo macio e próprio para a agricultura.

Realmente, coragem não faltou para ele, e o 
que explica tal sucesso é um talento raro de lidar 
sob pressão. Contudo, afirmo que, na falta desse 
talento, o único caminho é o domínio contábil e fi-
nanceiro, mesmo que caseiro.

Conversamos por mais algum tempo, e, confes-
so, estava surpreso e encantado a ponto de perder 
o foco da entrevista. Quando percebi, era eu quem 
estava sendo entrevistado. Dei-me conta e segui, 
interrompendo suas perguntas:

− Bonoto, a decisão de parar de plantar brusca-
mente e se dedicar somente à pecuária, que é bem 
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menos rentável, e interromper o ciclo de compras 
alucinadas de terras se deve a quê?

− Bem − disse-me ele −, em 1978, o preço do 
trigo já não compensava mais. Fiquei só com a soja 
até 1980, quando resolvi parar de vez com a lavoura.

Pelo histórico não entendi, pois dificuldades 
não eram problemas para ele, por isso, questionei
-o, ao que respondeu:

− Queria qualidade de vida, e, naquele ritmo, 
era impossível, mesmo com a ajuda valiosa dos fi-
lhos.

Mais algumas histórias contadas por ele confir-
maram o que sempre soube, agradeci e me despe-
di, ciente de que, além de talentoso, ele dominava 
totalmente seus custos.
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Outro empreendedor talentoso, com quem te-
nho o prazer de conviver desde a infância e 

quem me deu as primeiras aulas de princípios e con-
dutas em uma negociação, chama-se Alceu Nicola, 
fundador do Grupo Nicola e um líder nato, tanto 
com os funcionários como dentro da família. 

Tinha meus 10 anos de idade e, como castigo 
por não estudar, fui colocado a trabalhar sob sua 
guarda. Porque estava rodado no colégio, meses 
antes do fim do ano, levei uma surra daquelas, que 
até hoje penso em procurar o conselho tutelar e ver 
se a lei é retroativa. O que não esperavam era que 
eu fosse gostar do trabalho. Fizeram a bobagem de 
me pagar um salário. Com isso, quase não voltei a 
estudar. 

Com o Alceu, passei a entender e respeitar o 
que é tenacidade, vontade de realizar. Não tinha 
hora, nem grau de dificuldade, nem sequer o vi re-
clamar, algum dia, de alguma coisa. Já adulto, fui 
escalado pela família para substituir meu pai em 
uma propriedade no Mato Grosso. A fazenda era 
muito grande – de uma ponta a outra, dava 40 km 
– e estava em formação, exigia muito investimento. 
Eu era novo, tinha muita energia e pouca cabeça. 
Comecei vários investimentos simultaneamente, e 
logo veio o aperto financeiro. Como não fazíamos 
financiamento em bancos, me vi da sala para a cozi-
nha. Ansioso, procurei me aconselhar com o Alceu, 
o cabeça da família.



95A lógica da economia rural

− Paulo − disse-me ele −, venda parte da fa-
zenda, invista e, com o retorno do capital, compre 
novamente o que foi vendido.

Parecia fácil, porém havia um pequeno proble-
ma: eu não era o dono da fazenda! E se não desse 
certo? Como explicaria isso para o resto da família? 
Isso sem falar que existe em nós um sentimento de 
fraqueza quando colocamos à venda parte do patri-
mônio. Mas para pular longe, muitas vezes temos 
de nos encolher. Hoje sei disso.

Tive muita sorte: havia plantado 1.200 hectares 
de arroz, e foi uma safra excepcional, além de ter 
sido a única vez que vi o arroz valer mais que a soja. 
Escapei ileso dessa. Paguei todas as contas e come-
cei a redimensionar meus investimentos com uma 
lupa. Comecei a formar o tal colchão de segurança, 
mesmo que intuitivamente.

Lembram-se do Sr. Plínio? Vendeu quando pre-
cisou. Tudo bem, era o dono e depois comprou de 
volta tudo o que havia vendido. Essa parte deve ser 
a mais difícil, mas, como vimos, é totalmente viável.

Quando resolvi, anos mais tarde, plantar soja 
sem descapitalizar outros investimentos, encontrei 
uma alternativa para plantar sem vender ou penho-
rar a terra. Arrendei a propriedade a um terceiro 
por oito anos. Enxuguei despesas de outras ativida-
des, troquei dois anos de arrendamentos gratuitos 
pela correção de erosões e estruturação de campo 
nativo e só comecei a plantar após ter adquirido 
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os maquinários e estar em condições de segurar a 
safra por algum tempo. 

Se tivermos uma propriedade, pouca liquidez, 
e nos aventurarmos em outra atividade que não 
dominamos completamente, isso tudo é mais um 
motivo para não penhorarmos o que já temos. No-
vamente, forme um colchão de segurança antes.

O bom senso é essencial nesse momento. Um 
cliente que herdara uma propriedade rural com 
gado de cria me procurou para analisar uma alter-
nativa para seus negócios. Vendeu a produção de 
terneiros, vacas de descarte e, no meio, as novilhas, 
que seriam as mães futuras. Ainda assim, não fecha-
va as contas, precisava de mais recursos. Pretendia 
investir em outro negócio mais rentável, pois a pe-
cuária, segundo ele, além da pouca renda propor-
ciona um retorno do capital muito lento.

Essas atitudes são muito comuns entre pessoas 
desorientadas, mesmo com a melhor das intenções 
de fazer o algo a mais. Para investir em outra ativi-
dade, não podemos desmantelar a que já temos. 
Vender as novilhas que é o principal elo da cadeia 
produtiva e foco do principal investimento dentro 
desta atividade, é no mínimo falta de bom senso. A 
atividade pretendida era a piscicultura, investimen-
to que só é viável para agricultura familiar. Aqui a 
rentabilidade é baixíssima frente à da atividade que 
ele exercia. No caso do agricultor que gastava pe-
sadamente em equipamentos caríssimos, o retorno 
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só seria possível, com o perdão da palavra, plantan-
do maconha, e isso se a Polícia Federal não tercei-
rizasse a colheita. 

Outro caso, no mínimo contraditório, foi o de 
um amigo que nem me pagou a consulta. Chegan-
do em sua propriedade, ele foi logo relatando seus 
planos:

− Estou plantando trigo e reduzi bastante a 
adubação; se fizer tempo bom, coloco adubo por 
cima.

Fiquei "matutando". Vi-o comprar um trator 
novo em uma feira, havia pouco menos de um ano, 
que, por coincidência, era o mesmo trator que ber-
rava quase atolando em beira de banhado, puxando 
a plantadeira, logo ali, bem à minha frente. Agora 
ele alegava que não possuía os recursos necessá-
rios para fazer uma boa lavoura. Por ser seu amigo, 
eu tinha liberdade e retruquei:

− Um ano não colhe por causa do tempo, outro 
porque não aduba, quando é que o gracinha colhe? 

Quase perdi o amigo, embora a minha inten-
ção fosse de ajudar. Comprou um trator novo de 
que não precisava, deu entrada, não conseguiu ven-
der o usado e faltou adubo para o plantio. Claro 
que não foi só isso, mas foram pequenas decisões 
isoladas que, apesar de todo o seu conhecimento 
em lavouras, forçaram-no a tomar aquela medida 
"criativa", aplicando a pouca liquidez que tinha no 
momento errado, e casualmente, em feira agrícola.
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Citei esses exemplos para nos lembrarmos da 
importância de um departamento de assessoria fi-
nanceira em associações e sindicatos rurais. Qual-
quer analista levaria minutos para ver, com clareza, 
a situação dos casos acima. Com certeza, essa rápi-
da assessoria é tão importante quanto a assessoria 
das empresas de insumos. Produção e renda, o ca-
samento perfeito para a evolução.



99A lógica da economia rural





Juros e suas 
consequências
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Três irmãos eram sócios e plantavam perto de 
300 hectares de propriedade e outros 80 hecta-

res que arrendavam de terceiros. Alternavam cultu-
ras de inverno e verão. Família tradicional de colo-
nos, cujas tarefas diárias eram repartidas entre eles. 
Tinham uma boa estrutura, tanto operacional quan-
to financeira; todos moravam nas propriedades, e 
tinham os custos sobre controle. Tudo fluía bem. 

Admirava-os, guardavam a semente de um ano 
para outro em tulhas enormes e corriam a comprar 
o adubo para o ano seguinte, com a primeira soja 
colhida. Com a semente e o adubo em casa, não 
tem erro, contou-me o mais velho deles.

 Em 2005 houve farta colheita e coincidiu com 
uma altíssima valorização da soja. Propagava-se, na 
época, que seria assim por no mínimo três anos, o 
que os encorajou a comprar os 80 hectares arren-
dados.

A liquidez que possuíam, deram de entrada, 
saldo em soja, parcelado em três anos. No ano se-
guinte, a seca foi grande, e tiveram de arrumar um 
custeio a juros agrícolas para pagar a primeira par-
cela comprometida.

Já na segunda parcela, o preço da soja caiu 
muito; o custeio do ano anterior, financiado no ban-
co, era em reais, e precisavam do dobro da soja só 
para quitar o custeio. Ou pagavam o custeio, ou as 
parcelas. Optaram pelas parcelas e as renegocia-
ram com o banco, a juros altos.
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Às vésperas da terceira parcela, totalmente 
sem caixa, pipocavam dívidas por todos os lados. 
As dívidas atrasadas, compras futuras para "pagar 
na safra", a juros de mercado, fizeram com que a 
espiral financeira negativa se consolidasse. Aqui 
ressalto que o controle da situação passa a ser de 
terceiros. Quem tem as garantias e é credor que 
passa a dar as cartas. Lembram-se disso?

Quando veio a terceira parcela, já com o caos 
financeiro estabelecido, a relação entre a família fi-
cou estremecida.

 Venderam 100 hectares e quitaram as dívidas. 
Totalmente sem liquidez, começaram novamente. 
Quatro anos depois, 20 hectares e a liquidez foram 
perdidos por falta de orientação financeira.

Quanto se pode investir nos próximos três 
anos? Nunca um valor superior à média do que ga-
nhamos nos últimos três. Com esse raciocínio, di-
minuiremos significativamente as turbulências do 
caixa.

Apreendi com esse caso. Descobri o que é ve-
locidade de crescimento, para qualquer situação. O 
que nos leva a juros mal contratados são os negó-
cios mal avaliados que já afetaram a nossa liquidez. 

Juros agrícolas são essenciais para a atividade 
rural. A produção suporta, e, na compra de máqui-
nas e equipamentos financiados em longo prazo, os 
valores pagos em R$ são fixos, por isso, com o tem-
po, se tornam depreciados. Mas é de suma impor-
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tância contratá-los para custeios e negócios bem 
avaliados, não simplesmente por serem baratos.

A permanência de juros altos aparece quan-
do alguma coisa estiver errada, é um alerta. Assim 
como a dor é um sintoma de que alguma coisa não 
vai bem, juros altos também o são. Temos de iden-
tificar a origem deles.

Nas atividades comercial e industrial, os juros 
podem ser repassados aos consumidores finais. É 
cultura nacional, e só interessa ao comprador se a 
prestação é compatível ou não com o tamanho do 
bolso, independentemente do valor final pago. Já 
na atividade rural, quem sempre paga os juros so-
mos nós, os produtores, já que o preço final é fixa-
do por terceiros. 

A situação financeira, uma vez descontrolada, 
deve ser saneada de maneira definitiva, mesmo que 
reprogramada.

O Sr. Formighieri tem, como princípio rígido, 
manter liquidez, seja em grãos, seja em gado, para 
escorar imprevistos como aquele da família de pro-
dutores, mas isso não o deixa totalmente imune a 
imprevistos e situações difíceis. 

Comprou uma área muito grande e assumiu 
compromissos bem acima do que podia e já en-
roscou as linhas também. Mostrou-me que, apesar 
dos cuidados necessários, nem sempre os negócios 
ocorrem como planejamos.

− E daí, seu Plínio, como saiu dessa?
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Deu um sorriso com seu jeitão de colono, pen-
sou um pouco e resolveu me contar.

− Foi quando te arrendei a Fazenda Ibicui e te 
comprei todo o gado a dobre. Foi para pagar as 
contas, ou tu achas que não era um bom motivo pa-
gar em seis anos o que todo mundo paga em sete?

Entendi então o "porquê" do negócio. Seu Plí-
nio me comprou o gado a dobre para reestabelecer 
sua liquidez, recuperando seu equilíbrio financeiro. 
Tecnicamente, chamamos isso de alongar o perfil 
da dívida. 

Saneou definitivamente o problema financeiro, 
reprogramando os pagamentos e mantendo a liqui-
dez.

O povo judeu carrega o estigma de ser agar-
rado ao dinheiro, e a origem disso data de muitos 
séculos atrás. Existe um filme interessante, uma 
adaptação da peça escrita por William Shakespea-
re, com o ator Al Pacino, chamado O Mercador de 
Veneza, que retrata as leis que regiam o crédito no 
século XVI.

 No ano de 1596, os judeus viviam com os vene-
zianos no que viria a ser depois conhecida como Itá-
lia. Veneza era na época um Estado. Mesmo sendo 
a mais poderosa e liberal cidade da Europa, existia 
uma intolerância muito grande com os judeus. Por 
lei, eles eram obrigados a viver cercados por altos 
muros e só circular pela cidade em determinado 
período do dia, jamais à noite; eram também obri-
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gados a usar um chapéu vermelho que os identifi-
casse.

Os judeus eram econômicos, prestavam todo 
tipo de serviços aos venezianos, e como não podiam 
exercer nenhuma atividade comercial ou industrial 
na cidade, suas poupanças eram em forma de duca-
dos, moedas da época, que guardavam consigo em 
suas residências. Ao longo dos anos, muitos deles 
eram detentores de uma boa riqueza. Como eram 
proibidos de possuir imóveis, praticavam a usura 
(cobrança de juros por dinheiro emprestado), única 
maneira de aplicar o capital adquirido, o que era 
rigorosamente proibido pela lei cristã e condena-
do pelos fanáticos religiosos. Porém, os venezianos 
mais abastados faziam vistas grossas para isso.

Por outro lado, os venezianos, que praticavam 
todos os tipos de atividades, quando precisavam de 
capital de giro para investimentos descobriam nos 
judeus uma fonte inesgotável de dinheiro disponível, 
desde que a juros altos. Isso fez com que os judeus 
se tornassem comerciantes do dinheiro, criando as-
sim uma alternativa para aumentarem mais ainda suas 
riquezas – e como! Com isso, tornaram-se os maiores 
agiotas da época, daí a origem do estigma, que carre-
gam até hoje, de serem agarrados ao dinheiro.

Criou-se uma situação inusitada. Os venezianos 
dominavam os judeus, mas passaram a depender 
financeiramente deles, o que fazia com que alguns 
venezianos ricos tivessem ciúme e raiva dessas pes-
soas, mas não conseguiam desvencilhar-se deles. 
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A garantia do credor era um membro do corpo 
do tomador do dinheiro. Um dedo, uma mão ou até 
mesmo uma perna. Para grandes quantias, poderia 
ser qualquer órgão, coração, fígado, rim, ou seja, 
qualquer parte do corpo.

O detalhe era que, na falta do pagamento, o 
credor poderia reclamar sua penhora em praça pú-
blica, arrancando, em público, o que lhe era devi-
do. Então lá vinha o dito cujo devedor agarrado 
pelo pescoço e esperneando, carregado na marra, 
encontrar o credor, que, tranquilamente, amolava 
uma faca ou outra ferramenta cortante, em plena 
praça. Imaginaram como seria as pessoas perambu-
lando pela cidade se essas regras fossem aplicadas 
nos dias de hoje?

Pois esse filme tem, como enredo, uma história 
interessante. Determinado romano rico e influente 
passava por uma intensa espiral financeira negativa, 
ou seja, cá para nós, estava na “adaga”. Era mui-
to rico, e como "quanto mais alto, maior é o tom-
bo", precisava de uma quantia extremamente alta; 
só havia um judeu em Veneza rico o suficiente para 
lhe emprestar tal quantia. Um pequeno detalhe: os 
dois se odiavam. O romano foi obrigado a solicitar 
o empréstimo, e o judeu, sabedor de que não iria 
receber a quantia solicitada, louco por vingança, 
solicitou, como garantia, o fígado do romano. 

Não deu outra: como a dívida não foi quitada, a 
cena se repetia, e lá vinha o ex-rico veneziano con-
duzido para quitar sua conta. Bem, no final, o filme 



108 Paulo Nicola

traz outras surpresas que relatam leis e culturas da 
época. Relatei essa história, que traduz a realidade 
de uma época, para observarmos, mais uma vez, 
que, em todas as atividades e em qualquer época 
da história, investimentos mal dimensionados po-
dem provocar juros altos, que nos levam a situa-
ções complicadas e, muitas vezes, irreversíveis.

Tiremos então a maçã podre do cesto, cortan-
do o mal pela raiz, citam ditados populares de gran-
de valia.
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Sucessão 
familiar
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A formação de um patrimônio, independente-
mente do tamanho, quando iniciada do "zero" 

leva muito tempo para se consolidar. Com a neces-
sidade de dar um rumo à vida, muita garra e muita 
criatividade, criamos atalhos que fazem a diferença.

Após uma vida toda "dando murros", depois 
de estabilizados, nossos objetivos passam a ser a 
educação financeira dos filhos.

Em agronegócio, o maior ativo que temos é 
a terra, e a terra é um patrimônio que todos nós 
pensamos em deixar aos filhos. Se não pensarmos, 
deixaremos igualmente, mas e os conhecimentos 
adquiridos? Conseguiremos repassá-los? Não falo 
aqui de conhecimento educacional, pois esse pode 
ser comprado. Falo de atitudes necessárias em de-
terminado momento, "táticas" adotadas por nós 
ao longo de toda a vida que realmente fizeram a 
diferença e que só nós poderemos repassar a nos-
sos filhos. É muito pessoal e só transferível quando 
existir ambiente favorável para isso.

A obrigação de administrar o futuro dos negó-
cios e a sucessão familiar também é de nossa res-
ponsabilidade, e quanto mais longe enxergarmos, 
mais sólida será a situação da próxima geração. 
Conhecendo detalhadamente cada um dos herdei-
ros e de "olho" nos agregados, genros e noras que 
certamente aparecerão, passemos a planejar a su-
cessão familiar.

Se até então necessitamos de muita garra e 
criatividade para formar e administrar um patrimô-
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nio, para administrar a sucessão familiar e interes-
ses financeiros "da patota", precisamos contar até 
com pai de santo.

Quem não conheceu um fazendeiro "pobre" 
que passou a vida comprando terras, e o filho só 
descobre que o pai era rico depois que ele morreu? 
Sobram bens, compra casa na praia, caminhonete 
nova, e, de uma hora para outra, o herdeiro vira em-
preendedor. É quando o patrimônio começa a trocar 
de mãos, se não houver uma educação financeira.

Em uma tarde de verão, conversava, despre-
tensiosamente, com Sr. Formighieri. Meus filhos, 
ainda novos, corriam pela volta. Falávamos neles.

− Lá em casa, meu cofre estava sempre aberto, 
e meus filhos, quando crianças, podiam pegar tudo 
de que necessitassem, porém, com uma única con-
dição – dizia ele.

Nunca, até então, tinha percebido tanto inte-
resse assim de meus filhos em conversas de adul-
tos. O mais velho, então, arregalou os olhos, e, por 
um momento, tive a certeza de que, por trás de 
seus olhos arregalados, suas orelhas se expandi-
ram, tentando ouvir mais algum detalhe.

− Eles são obrigados a anotar em um caderno 
quanto pegaram. Assim todos nós ficamos sabendo 
e fiscalizamos um ao outro – concluiu o Sr. Plínio.

Como sempre, típico dele, uma solução inusi-
tada e única. Era a maneira perfeita de fazer com 
que os filhos se educassem financeiramente e parti-
cipassem do dia a dia financeiro da família.
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Até hoje meu filho me cobra uma solução similar, 
mas, como sempre digo, o que serve para um não 
necessariamente serve para outro. Em se tratando 
do meu filho mais velho, muito criativo, por sinal, o 
melhor que tinha a fazer era procurar outras alterna-
tivas, que, com o tempo, acabaram aparecendo. 

Criar um ambiente favorável para ter nossos 
filhos à volta é o primeiro passo para dar uma 
sequência à nossa obra. Não existe uma receita 
pronta, mas alguns cuidados adotados nos ajudarão 
nessa tarefa. Aquele fazendeiro muito "pobre", 
com experiência, que deixou o filho muito rico e 
sem experiência: isso não necessariamente será 
um problema, mas certamente o filho terá muitas 
dificuldades para lidar com a nova situação. 

 A falta de comunicação é responsável pelo afas-
tamento entre pais e filhos. Não interessa qual tipo 
de educação adotada. Só não poderemos jamais 
romper o relacionamento. É tudo o que eles querem 
e tudo o que não podemos permitir que aconteça.

Minha filha, quando adolescente, era rebel-
de, como muitas garotas de sua idade, e todos os 
dias vinha com cargas de argumentações, tentando 
romper o relacionamento:

− Tu não queres que eu seja feliz? Por que me 
persegues? – argumentava, sempre tentando bater 
de frente.

Quem não passou por isso? O importante é 
manter-se no diálogo. Da última vez que lembro, 
minha filha veio com uma argumentação poderosa.
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− Eu não pedi para nascer – disse-me ela com 
aqueles olhos arregalados. Essa argumentação real-
mente me surpreendeu, foi criativa. Pensei um pou-
co e contra-ataquei:

− Engraçado, de um bilhão de espermatozoi-
des correndo, chegou à frente de todos e vem me 
dizer que não pediu para nascer?! Não entendi.

A partir dali, substituímos a argumentação uni-
lateral pelo diálogo. 

Com eles por perto e passada a fase da adoles-
cência, a sucessão é muito mais harmoniosa.

O estresse por que passamos ao longo da vida, 
com os imprevistos do dia a dia e com a falta de 
experiência que tínhamos, consome boa parte de 
nossa energia. Repassando a nossos filhos nossas 
"táticas" e atalhos que adotamos ao longo da vida, 
sobrará a eles o tempo que faltou a nós para o la-
zer, fazendo com que possam usufruir melhor o pa-
trimônio sem dilapidá-lo. Nossos filhos terão seus 
métodos, suas ideias, mas certamente tomarão 
como base nossas experiências. É tudo o que nós 
queremos.

Hoje, além da formação dos mimosos, temos 
de encaminhá-los depois de formados; se depen-
der deles, nem de casa querem mais sair. 

Na Alemanha ficou conhecido o caso do pai 
que entrou na Justiça para tirar o filho, de 40 anos, 
de casa, e essa moda já está no Brasil, então vamos 
incentivá-los a "pegar" um rumo.
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Lá atrás, comentamos os benefícios da agricul-
tura de precisão. Aqui também nos ajudarão muito. 
Imaginem, em caso de necessidade, eles plantarem 
em uma terra degradada, exaurida e cheia de ero-
sões. Estarão em maus lençóis. No caso de uma ter-
ra extremamente fértil e produtiva, nossos filhos, 
caso precisem, financiarão uma atividade, seja agri-
cultura, seja pecuária, e é certo que produzirão o 
suficiente para se equilibrar.

No caso de eles precisarem vender ou arrendar 
a propriedade, o que é mais provável de acontecer 
se não tiverem condição de produzir, quanto maior 
a área, melhor, porém, caso resolvam trabalhar e 
produzir, o melhor ainda é a qualidade. 

Uma terra fértil, em caso de dificuldade, pode 
ajudar em muito os filhos a se manterem longe das 
instituições financeiras. Vai fixá-los melhor na ativi-
dade.

Sabem aquele genro simpático, que chega e 
toma conta de tudo e não entende de nada? Ele 
aparece sempre quando precisamos cair fora da 
atividade e nos aposentar. Facilitemos a vida de-
les, deixemos a terra altamente produtiva! Como já 
vimos, fertilidade é uma poupança melhor do que 
dinheiro no banco, portanto eles terão de fazer al-
guma coisa a mais para botar as mãos no dinheiro e 
poderão até gostar de trabalhar. Tenho certeza de 
que incomodarão menos.

Em regiões de colônia, o investimento em ferti-
lidade do solo vai aumentando de acordo com o nú-
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mero de pessoas envolvidas na propriedade. Mais 
"bocas" na mesma área são compensadas com 
o aumento de fertilidade do solo e de produção. 
"Mais bocas, mais produção" é a realidade fazendo 
o ditado. 

Individualmente, à medida que se vão adquirin-
do terras, o investimento em fertilidade vai diminuin-
do e passamos a priorizar, cada vez mais, a aquisição. 
Sem problemas, nossa experiência, nosso colchão 
de estabilidade e nossa habilidade de negociar nos 
permitem isso. Lembremos, no entanto, que nossos 
filhos farão o caminho inverso. Terão a terra e a falta 
de experiência e partirão para a produção.

“Não é que eu tenha errado, foram apenas dez 
mil tentativas que não deram certo” falou Thomas 
Edson, que patenteou mais de 700 invenções; entre 
elas, estão a lâmpada e o telégrafo.

Todos os empreendedores erram, e muito, no 
início. São investimentos que não dão certo, con-
tratações péssimas e tentativas mal executadas. A 
experiência adquirida é muito cara. Muitas vezes, o 
melhor negócio foi aquele que não fizemos, e não 
esperemos que seja diferente para a próxima ge-
ração. Tão importante quanto repassar o que deu 
certo é repassar o que deu errado.

Muitos sabiamente antecipam pequena parte 
do patrimônio e deixam que se virem como admi-
nistradores. É um início. Orientando-os e mantendo
-os por perto, é melhor ainda, pois quando herda-
rem, saberão melhor o que fazer.
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Como também já vimos, uma das alternativas 
para sair de uma espiral financeira negativa é ven-
der parte do patrimônio, tornar a outra parte pro-
dutiva e voltar a crescer novamente, ou seja, tudo 
começa pela produção e planejamento. Façamos 
com que nossos herdeiros comecem a partir daí.

Encontrei uma alternativa e acredito ter simpli-
ficado o processo. Criei uma firma e passei 90% do 
patrimônio dela para os filhos, ficando com os 10% 
restantes e o usufruto das propriedades enquanto 
estiver vivo. Certamente, no Brasil, virá o impos-
to sobre heranças, antercipar-se a isso é uma forte 
economia e também facilita o inventário, o que é 
melhor ainda, pois eles passam de herdeiros a pro-
prietários da empresa. No contrato da empresa, 
colocamos cláusulas de impenhorabilidade e inco-
municabilidade, protegendo os bens em caso de 
separação por parte dos herdeiros. Incomunicabili-
dade significa que "agregados" não têm acesso aos 
bens de família, e "pobre" de quem não se preocu-
par com isso. A cláusula de impenhorabilidade não 
permite que eles deem o patrimônio em garantia. 
Continuo no comando da empresa, podendo ven-
der, substituir e fazer o que necessário for.

Bem, simplificando, passei os bens em vida e 
resolvi outro problema. Como são estudantes, para 
ajudá-los com a educação financeira, pago-lhes o 
arrendamento referente ao que eles possuem. Car-
ro, gasolina e festas correm por conta da renda 
anual que eles recebem. Só pago os estudos e a 
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alimentação, e, sabedores de que cumpro as regras 
adotadas de comum acordo, eles se viram. 

No início custaram a aprender, mas hoje sei que 
conseguem administrar e fazem com que sempre so-
bre alguma economia para o ano seguinte. Afinal, se 
tenho que pagar arrendamentos a outros, por que 
não pagar a eles também? No final, os arrendamen-
tos saem da produção mesmo! Mantenho-os atuali-
zados de todos os negócios em andamento e faço 
questão de que saibam tanto da evolução como das 
dificuldades e contratempos por que passo. Acredi-
to ser o melhor caminho para diminuir os problemas 
que certamente virão com a geração futura.





Comercializando 
soja – Parte 1
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Comercializar a soja, para muitos, é uma loteria, 
mas com algumas observações e anotações, 

poderemos aumentar significativamente as chances 
de uma ótima negociação. Novamente aqui entra 
a questão da liquidez. Ter alternativas já é um bom 
início, e podemos afirmar que a diferença entre ter 
de vender e poder esperar para vender pode sig-
nificar aumento de até 15% no lucro obtido. Não 
devemos esquecer que a lucratividade é algo em 
torno de 15 sacas/ha, o que nos daria em torno de 
2,25 sacas/ha de prêmio por uma negociação bem 
feita, o que comparado com o custo do maquiná-
rio de 3 sacos de soja/ha, é uma bela economia, e 
como diz o Sr. Formighieri, poderemos botar fora 
aqui o que o pessoal produz na lavoura. Este deta-
lhe deve ser levado a serio.

Os analistas diariamente se posicionam tentan-
do se antecipar a qualquer mudança de mercado, 
prevendo variações futuras de preços e estoques 
no curto prazo. Podemos utilizar esses dados, 
quando favoráveis, para travar preços no mercado 
futuro com parte da produção, garantindo muitas 
vezes um baixo custo para a lavoura. Muitas outras 
vezes, também, o preço futuro pode ser baixo, pro-
vocando um efeito contrário e aumentando o custo 
final da lavoura. 

Como se situar de maneira segura nessas situ-
ações? É o domínio dessas variáveis que faz toda a 
diferença na lucratividade, por isso, devemos ado-
tar uma política de comercialização, e, mais uma 
vez, só é possível estabelecer regras quando esta-
mos dando as cartas, ou seja, quando dispomos de 
liquidez.
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Uma política de comercialização é um porto 
seguro, permitindo um lucro constante dentro de 
intervalos satisfatórios e evitando riscos. Como diz 
outro antigo ditado, “Não existe vento bom para 
quem não sabe aonde ir”. Com uma política de co-
mercialização definida e com o mercado favorável, 
teremos ganhos espetaculares.

O mais importante para isso é sabermos sempre 
o quanto a soja realmente vale, sem as pressões im-
postas pelo mercado futuro, ou seja, o valor "real", 
aquele que seria sem as variações especulativas de 
estoque e demandas. Isso é essencial para sabermos 
se estamos vendendo bem ou mal nossa safra.

O valor pago pela soja é aquele determinado 
pela velha lei da oferta e da procura (estoques pre-
sentes e demanda), acrescido de um bônus deter-
minado pelo mercado em função da perspectiva de 
estoques futuros e possíveis demandas, que acabam 
aumentando ou diminuindo o valor "real" da soja. O 
conhecimento do valor real da soja é que vai deter-
minar nossa opção de venda. 

Imaginemos uma prestação que está por 
vencer, cujo valor seja de "tantas" sacas de soja. Se 
a soja estiver com a cotação muito abaixo do valor 
"real", poderemos pagar nosso compromisso com 
qualquer outro ativo financeiro de nosso colchão de 
segurança e vender a soja quando ela estiver com 
uma bonificação positiva.

A soja estocada, com bonificação positiva muito 
alta, também deve ser vendida, e os reais aplicados 
em outros ativos, garantindo um ganho extra. Tão 
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importante quanto não vender com o preço baixo é 
vender a soja quando o preço estiver alto e antes que 
caia. Daí a importância de determinar, com a maior 
precisão possível, esse intervalo. Temos de ter em 
mente que o importante é ganhar sempre e não ar-
riscar nunca. Aqui cabe lembrar, mais uma vez, aquele 
ditado antigo de tropeiros: “Devagarito e sempre”.

Para entendermos como é determinado o valor 
"real" da soja e o intervalo de comercialização, co-
mecemos com uma boa análise do histórico do mer-
cado da soja, observando mais as tabelas do que os 
gráficos abaixo, sem a pretensão de nos aprofun-
darmos muito em detalhes analíticos. Se não domi-
namos gráficos, detenhamo-nos apenas nos altos e 
baixos das linhas abaixo. Principalmente de abril a 
agosto, os números podem ser dispensados no mo-
mento, porque só a tendência deles nos interessa 
por enquanto.

Preços líquidos pagos em R$, diretamente aos produtores, por cooperativas regionais do 
Centro-Oeste do RS.
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Inicialmente, se observarmos bem, os preços 
de dezembro são similares em todos os anos ana-
lisados. As linhas do gráfico convergem para esse 
ponto. Por que será que ocorre isso? Certamente 
não é coincidência. A média de dezembro, dos qua-
tro anos, foi de R$ 41,29/saca, ou seja, os números 
nos mostram que, de 2008 a 2011, em dezembro de 
todos os anos, o preço da soja se manteve estável, 
apesar das grandes variações ao longo dos outros 
meses. Observem na tabela abaixo.

  2008  2009  2010  2011 Média
Dez 43,50 40,50 41,63 39,53 41,29

Valores em R$

A resposta é simples. No mês de dezembro, os 
EUA (o maior produtor mundial de soja) já fizeram sua 
safra e abasteceram o mercado. No Brasil e na Ar-
gentina, segundo e terceiro maiores produtores mun-
diais, respectivamente, toda a lavoura foi semeada. 

Nesse período do ano, o preço da soja pratica-
mente não sofre pressão externa. Nada de grandes 
expectativas, e analistas podem tranquilamente cur-
tir férias. 

A média dos meses de dezembro dos quatros 
anos foi de R$ 41,29. Teoricamente, acima disso, 
estaremos aumentando os ganhos, e abaixo disso, 
alguém estará ganhando por nós. 

Em dezembro de 2011, o preço líquido pago foi 
de R$ 39,53/sc, havendo uma "bonificação" de (-) 
R$ 1,76/saca de soja, ou seja, o preço pago foi me-
nor do que o valor "real" para o mês de dezembro.
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Nesse período, o maior preço atingido em 
dezembro foi de R$ 43,50/saca, e o menor, de R$ 
39,53/saca, definindo o que seria nosso intervalo 
de venda para o mês de dezembro.

Estendendo o mesmo raciocínio para os meses 
seguintes e observando as linhas no gráfico, vere-
mos que as maiores amplitudes ocorrem de abril a 
agosto. Nesse período, boa parte da soja da Améri-
ca do Sul está comercializada, e a América do Norte 
está praticamente sem estoque. O estoque mundial 
está com níveis muito baixos, criando especulações 
sobre preços futuros que acabam interferindo tam-
bém nos preços correntes. 

Passemos adiante em nossa análise e observe-
mos as médias mensais abaixo:

2008 2009 2010 2011 Média
Jan. 40,85 45,75 39,00 42,11 41,93
Fev. 44,35 44,75 36,75 41,39 41,81
Mar. 44,50 42,50 34,50 41,39 40,72
Abr. 39,50 44,00 33,75 40,43 39,42
Mai. 40,75 46,75 32,75 39,33 39,90
Jun. 46,00 45,75 33,00 39,23 41,00
Jul. 47,50 43,75 34,60 38,52 41,09

Ago. 44,15 44,00 35,07 40,43 40,91
Set. 43,35 41,75 36,37 41,41 40,72
Out. 41,75 40,75 37,56 39,48 39,89
Nov. 42,25 41,00 39,96 38,38 40,40
Dez. 43,50 40,50 41,63 39,53 41,29

Surpreendentemente, verificamos que a média 
de TODOS os meses, janeiro, fevereiro, março e assim 



127A lógica da economia rural

por diante, foi muito similar ao longo dos anos anali-
sados e praticamente igual à média apresentada em 
dezembro, ou seja, a média durante o ano se mantém.

A média dentro do respectivo mês é o nosso 
preço "real" para o mês em questão, e os extre-
mos, devidamente aparadas as "pontas", são os va-
lores que definem nosso intervalo de venda.

Mas o que justifica enormes variações dentro 
dos mesmos meses, e tanto a média mensal como a 
geral de todo o período terem se mantido pratica-
mente iguais? A média geral no período analisado, 
equivalente a 48 meses, é de R$ 40,76. Se a compa-
rarmos com as médias mensais, verificaremos que 
são idênticas. Temos um resultado surpreendente e 
podemos afirmar, com toda a segurança, que, nesse 
período de quatro anos, o valor real da soja foi de 
R$ 40,76 por saca. Todo e qualquer valor pago aci-
ma ou abaixo disso será o que chamamos de bônus.

Um questionamento aqui se faz necessário. 
Como podem as médias se manterem estáveis des-
sa maneira por um longo período se, mensalmente, 
os preços são jogados ora para cima, ora para bai-
xo, com grandes ondulações?

Se observarmos bem, exatamente neste mo-
mento, há dezenas de previsões que jogam o preço 
da soja para cima num dia e para baixo no outro. É a 
China que entrou comprando (preço sobe), é a crise 
na Europa que será longa (preço baixa). A variação 
do dólar então nem se fala, e o relatório da USDA? 
Piorou mais ainda.
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Numa única entrevista, no canal Notícias Agrí-
colas, contei um analista citar oito variáveis que po-
deriam influenciar no preço futuro da soja, afetando 
também os preços atuais.

As previsões que analisam variáveis são tão fre-
quentes que viraram rotina, o que se repete todos 
os dias do ano. Num determinado dia, a análise de 
mercado joga o preço para cima, criando um bônus 
positivo. No outro dia, para baixo (bônus negativo). 
Eles assim se anulam ao longo do tempo, e o resul-
tado final da média é o valor cristalino da soja.

A velha e lógica regra confirma novamente o 
que já soubemos: lei da oferta e procura. Poderemos 
consultar até previsões de pai de santo para prever 
preços futuros; independentemente de boas ou más 
notícias, o que acaba prevalecendo é o estoque pre-
sente, e previsões só servem para especulação.

Para mudar essa tendência radicalmente, so-
mente "caindo a casa", acontecendo algo inédito 
e imprevistos de grandes proporções que mudem 
radicalmente o estoque ou a demanda mundial por 
um longo período de tempo. Em se tratando de 
média, não seriam três ou quatro meses de peque-
nas variações que alterariam a tendência. É o que 
nos mostram os números.

Mas o que realmente nos interessa no momento 
da venda é a diferença entre o valor "real" a ser de-
terminado em nossa tabela e o valor ofertado ao pro-
dutor. Precisamos encontrar uma referência que nos 
auxilie nesse momento, e é o que veremos a seguir.
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No capítulo anterior, comentamos que somente 
um imprevisto de amplitude extrema e inimagi-

nável − que alterasse significativamente o estoque 
ou a demanda mundial de soja − poderia mexer sig-
nificativamente, com maior amplitude, na tendência 
do preço "real" da soja. E aconteceu. Esse fato co-
meçou a tomar forma em abril de 2012.

Brasil e Argentina, segundo e terceiro maiores 
produtores de soja do mundo, respectivamente, 
consolidaram a maior frustração de safra até então. 
O mundo voltou os olhos para a América do Norte 
e viu-se confirmar, na sequência, outra grande que-
bra de safra, comprometendo significativamente o 
estoque mundial de soja.

Simultaneamente estavam em andamento nos 
EUA dezenas de usinas que produziriam álcool a 
partir do milho. No mercado, a proteína do milho 
estava sendo substituída pela proteína da soja, ou 
seja, redução ainda maior em um estoque que já 
estava comprometido.

Vejamos como ficou nossa tabela e gráfico atu-
alizados com os valores até os dias de hoje.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média
Jan. 40,85 45,75 39,00 42,11 40,19 57,41 44,22
Fev. 44,35 44,75 36,75 41,39 40,43 53,59 43,54
Mar. 44,50 42,50 34,50 41,39 44,26 52,05 43,20
Abr. 39,50 44,00 33,75 40,43 50,48 50,00 43,03
Mai. 40,75 46,75 32,75 39,33 51,39 51,14 43,69
Jun. 46,00 45,75 33,00 39,23 53,60 56,59 45,70
Jul. 47,50 43,75 34,60 38,52 61,49 57,88 47,29

Ago. 44,15 44,00 35,07 40,43 68,18 59,93 48,63
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Set. 43,35 41,75 36,37 41,41 68,18 63,10 49,03
Out. 41,75 40,75 37,56 39,48 64,11 62,28 47,66
Nov. 42,25 41,00 39,96 38,38 62,92 63,25 47,96
Dez. 43,50 40,50 41,63 39,53 62,46 61,54 48,19

Observaremos, no gráfico, a alteração súbita 
ocorrida em abril de 2012. Os preços pagos ao pro-
dutor aumentaram significativamente, mas a média 
geral do período se deslocou lentamente, o que 
não é nenhuma novidade estatística.

É importante observar que em dezembro, tan-
to em 2012 como em 2013, os números convergem 
para o mesmo ponto, indicando um novo patamar 
para os preços da soja. 

O nosso preço ''real" da soja, sabidamente, vai 
encontrar um novo patamar estável mais elevado, 
mas sabidamente bem inferior ao praticado hoje e 
não custa nada lembrar o quanto isso afeta nossa 
lucratividade, fiquemos atento a isso. Bem, meu 
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maior objetivo é transferir esses dados ao produtor 
de maneira clara e objetiva. Para isso, baseado nas 
ponderações acima, criei um índice que mostra ao 
produtor em quanto o preço ofertado está acima 
ou abaixo do preço real. A esse índice chamo de 
PAB. Ele nada mais é do que o percentual pago so-
bre o preço "real" da soja. 

Esse índice é fundamental para aqueles que 
não têm informações mais apuradas nem um estu-
do mais avançado. Ele nos situa em relação ao valor 
"real". É importante sabermos se estamos venden-
do abaixo ou acima do que realmente vale sem as 
pressões especulativas do mercado.

Defino o preço "real" da soja como a média dos 
últimos 36 meses (MMS/36), pois esse período nos 
dá informações mais que suficientes.

Transferindo esses dados para uma tabela, te-
remos uma demonstração do PAB em 2013.

2013 R$ Líq./sc MMS/36 PAB
Jan. 57,41 44,52 1,29
Fev. 53,59 44,99 1,19
Mar. 52,05 45,47 1,14
Abr. 50,00 45,93 1,09
Mai. 51,14 46,44 1,10
Jun. 56,59 47,09 1,20
Jul. 57,88 47,74 1,21

Ago. 59,93 48,43 1,24
Set. 63,10 49,17 1,28
Out. 62,28 49,86 1,25
Nov. 63,25 50,50 1,25
Dez. 61,54 51,06 1,21
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Na tabela acima o índice PAB de dezembro foi  
de 1,21. Sempre que esse índice ficar abaixo de 1,0, 
sinalizará um valor abaixo de preço "real".

A MMS (Média Móvel Simples), nosso preço 
"real", está em vermelho e abrange o período dos 
últimos 36 meses.

Toda vez que vendermos a soja acima da linha 
vermelha, estaremos ganhando um bônus. Abaixo 
dela, alguém está ganhando por nós. 

Fica facílimo divulgar, com clareza, o preço da 
soja acompanhado de um índice que representa, 
com grande aproximação, de quanto ela está va-
lorizada. No mês de dezembro, na tabela anterior, 
o preço de pedra pago ao produtor é de R$ 61,54. 
Isso nos permite verificar que está com uma sobre-
valorização de 21%.

Adoto a política de só vender soja com PAB aci-
ma de 1,03, e sempre que o PAB estiver acima de 
1,10 (10% acima do valor real) vendo todo o esto-
que que tenho disponível.
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Como o preço "real" da soja foi definido sobre 
uma média coletada num período passado, podem 
existir pequenos desvios no futuro. Por isso, sugiro 
um patamar mínimo de venda com 3% de coeficien-
te de segurança. Vou além: sugiro uma programa-
ção de só vender soja com PAB acima de 1,03.

Por exemplo, em dezembro, o PAB de 1,21 
reflete o quanto o valor "real" está sendo puxado 
para cima. É um momento único e certamente vai 
ceder em direção à média.

Mesmo com variações espetaculares de preço 
no dia a dia, nosso preço "real", por ser uma mé-
dia (em física chamamos de inércia), não segue na 
mesma proporção e tende sempre a voltar para um 
patamar compatível com os estoques existentes, 
fornecendo uma ferramenta que nos orientará na 
hora de comercializarmos a soja, tanto no dia como 
em contratos futuros. 

Mal comparando, o preço "real" é tipo um elás-
tico. Pode ser puxado aqui, puxado ali, por especu-
lações do dia a dia, mas o índice PAB tende sempre 
a voltar para 1,0. Tendo a certeza do que vai acon-
tecer com ele, saberemos, com alta probabilidade, 
o que vai acontecer com o preço da soja. Aqui cabe 
lembrar que, mesmo com previsões pessimistas de 
estoque, há um valor máximo que o mercado pode 
pagar pela soja.

Esse índice pode ser divulgado por cooperati-
vas, sindicatos e programas rurais. Não precisa o 
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produtor embrenhar-se em cálculos, não é tarefa 
dele. Passa a ser uma ferramenta de simples leitura. 
Sua composição exige apenas o ensino médio. O 
produtor certamente agradecerá. Uma tabela sim-
ples de ser apresentada ao sojicultor seria o valor 
de pedra da soja junto com o índice PAB, conforme 
abaixo.

2013 R$ Líq./sc PAB
Janeiro 57,41 1,29

Fevereiro 53,59 1,19
Março 52,05 1,14
Abril 50,00 1,09
Maio 51,14 1,10
Junho 56,59 1,20
Julho 57,88 1,21

Agosto 59,93 1,24
Setembro 63,10 1,28
Outubro 62,28 1,25

Novembro 63,25 1,25
Dezembro 61,54 1,21

Com esse conhecimento, associado a um pouco 
de liquidez, jamais teremos qualquer tipo de perda. 
Poderemos, no máximo, deixar de ganhar uma vez 
que outra, mas de maneira consciente.

Se trabalharmos com os intervalos de PAB de 
1,03 a 1,1 sem muita ganância, com uma liquidez 
equivalente a uma safra e com os conceitos vistos 
até aqui, certamente, teremos em nossa atividade 
ganhos bem acima da média regional.

Aqui se encaixa a teoria de nosso amigo Sr. For-
mighieri, que, intuitivamente, com PAB abaixo de 
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1,0 vende o gado e segura a soja. Com PAB acima 
de 1,1, vende a soja e compra o gado.

Sempre que existirem dúvidas na hora dos con-
tratos futuros ou pacotes que envolvam troca de 
produtos quanto ao preço da soja, é uma ótima 
oportunidade de utilizar o PAB.

Outro poderoso aliado para determinar com 
maior segurança o lote a ser vendido no mercado 
futuro, tem por base o seguinte raciocínio: 

50% do total de sacos a serem colhidos (esti-
mativa considerando a média dos últimos 3 anos), 
sempre é utilizado para despesas diretas da lavoura 
(insumos, mão de obra, manutenção de maquiná-
rios, diesel, etc.). Este lote deve ser negociado em 
contratos futuros para garantir o custo da lavoura 
que gira em torno de 35sacas/ha.

Outros 25% do que iremos colher serão desti-
nados a pagar compromissos que teremos com ar-
rendamentos, colheitadeiras, sementes, agrônomo, 
dentre outros, que ao natural já são em sacas de soja, 
e tanto faz o preço estar a R$ 65,00 ou R$ 40,00, que 
não influenciará em nada.

O restante é a estimativa de lucro, sirvam-se à 
vontade, porém, é bom manter um olho nos 50% já 
comprometidos para ver se serão suficientes para 
atender o contratado, pois a multa por não cumpri-
mento é pesada.

Tenho aplicado este raciocínio à algum tempo, 
e isso tem me trazido enormes benefícios, entre 
eles, a segurança de não comprometer mais do que 
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o suficiente, e o que é principal, manter o custo da 
lavoura sob controle. 

Outro benefício que teremos, uma vez adota-
das essas pequenas regras apreendidas até aqui, 
é a de viabilizarmos as compras de insumos para 
a próxima safra, logo após a colheita. Muitas em-
presas ficam com sobra de produtos estocados e 
fazem promoções interessantes.

Aproveitando, em setembro de 2013, travei o 
preço no mercado futuro com PAB de 1,28, o que 
seguramente é uma situação excepcional, ocasio-
nado por estimativas de baixo estoque. Estão me 
pagando um valor altíssimo, e tenho certeza de que 
não vai haver sustentação nesse patamar, o que me 
trouxe um questionamento: e se a China, que com-
pra todo o excedente de soja disponível, achar que 
pagou demais?

Pelo que sei, já devolveram soja por muito me-
nos que isso. E caso aconteça, quem vai me pagar?





E por último
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Como afirmei no início, a economia é de fácil com-
preensão e fácil aplicação; tudo é uma questão 

de cultura. Sem planilhas, sem computadores e sem 
levantamento de dados em campo.

Mas por que isso tão fácil assim? Simples, está 
no DNA, carregamos isso desde a origem dos tem-
pos. O tempo todo administramos intuitivamente, 
seja em casa, seja na empresa, seja na propriedade.

Um último paralelo, prometo-lhes... há mais de 
2.000 anos, as três primeiras regras para se ficar 
rico eram as seguintes: 

•	 o primeiro passo era começar a juntar al-
gum dinheiro. Até hoje é assim, e a melhor 
maneira continua sendo guardar no mínimo 
10% de todo ganho, custe o que custar. 

•	 o segundo passo, também conhecido de 
todos nós, é o de aplicar as economias na 
nossa atividade principal. Isso a fará crescer 
exponencialmente, e como vimos anterior-
mente, de maneira "milagrosa".

•	 e o terceiro passo? Bem, é tão fácil como os 
dois anteriores e está explícito no decorrer 
do livro. Está em investir em nós mesmos – 
somente assim nossa atividade evoluirá. 

Passados milhares de anos, continua tudo igual. 
Podemos até utilizar outros caminhos, mas para 
chegar lá e atingir nosso objetivo, o norte inicial-
mente é indicado pelas três regras.

Pode parecer simples por demais, mas segu-
ramente trazem dois dos maiores benefícios que 
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procuramos. Primeiramente é uma vacina contra os 
maiores contratempos financeiros, e em segundo 
lugar se torna um prêmio pela eficiência: a de ga-
nharmos, gratuitamente, uma safra a cada quatro, 
sem fazer esforço extra ou qualquer tipo de inves-
timento.

O índice que proponho, o PAB, vem preencher 
uma importante lacuna na economia rural e pode 
ser aplicado a todos os produtos agrícolas (milho, 
trigo, gado, etc.), ou seja, todos aqueles cuja com-
posição de preços tem variáveis similares. 

Após compreender os procedimentos acima, o 
bom senso e a paciência nos conduzirão por águas 
tranquilas, afinal, tudo o que queremos é certeza 
sobre nosso futuro.

Com mais algumas regras também de fácil apli-
cação, e uma dose de risco, poderemos até qualifi-
car e acelerar outros ganhos que somados a esses, 
nos levam a riqueza, desde de que tenhamos perfil 
para isso. 

Portanto, pequenos hábitos e a lógica aplicada 
na economia rural, facilitam em muito nossa cami-
nhada. Claro que os ingredientes principais conti-
nuam sendo a persistência e a dedicação.
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