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Introdução
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Em minha primeira obra, A lógica da economia rural, 
aprendemos a controlar as despesas e receitas da 

atividade rural de uma maneira muito prática. Vimos 
também como, com esses controles práticos, medir os 
resultados financeiros. Aprendemos a analisar em quê 
e quando investir o lucro obtido na atividade rural. 

Fizemos algumas observações sobre o mercado 
do agronegócio e sobre a comercialização da soja. 
Apresentei um índice, desenvolvido para servir de pa-
drão no momento de comercializar a nossa produção, 
que serve para qualquer commodity agrícola, índice 
esse que denomino de PAB. 

Nesta segunda obra, analisaremos a implantação 
de um sistema de comercialização da soja simples e 
bem definido, com regras claras, que tem se mostra-
do eficiente ao longo dos anos, apresentando ótimos 
resultados. 

Entende-se por “sistema de comercialização da 
soja” um conjunto de regras práticas para aquisição 
de insumos associado à venda da produção de soja, 
o que, por sinal, já é adotado em muitos países de-
senvolvidos. Acrescentaremos, porém, algumas alte-
rações para que, de uma maneira prática, possamos 
tornar esse processo uma rotina anual que nos leve a 
resultados econômicos constantes e satisfatórios. 

É bastante comum associarmos venda futura com 
aquisição de insumos, daí a facilidade de entender 
nosso sistema como um todo. Esse sistema que de-
senvolvi é para aqueles que, como eu, têm aversão ao 
risco financeiro e ao estresse, valorizando muito mais 
a segurança e a qualidade de vida. É o que chamamos 
de trabalhar com os pés no chão. 
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Certamente esse processo, uma vez implantado, 
nos trará redução significativa dos altos e baixos fi-
nanceiros, o que, para muitos, é um alívio. Proble-
mas, indecisões e ansiedade são normais a qualquer 
um que esteja conduzindo uma atividade, e maior 
ainda o é numa atividade que depende ainda do 
bom humor do tempo. O que não é normal é, por 
imprudência ou desinteresse, provocarmos uma es-
piral financeira negativa a ponto de perder noites e 
noites de sono.

Nosso foco principal continua sendo o pequeno e 
o médio produtor, pois é exatamente quem apresen-
ta as maiores dificuldades e a menor lucratividade e 
para quem um investimento impensado pode muitas 
vezes inviabilizar a atividade.

Paralelamente a este trabalho, faremos uma aná-
lise mais técnica e detalhada do índice PAB: de como 
ele surgiu e de seu desenvolvimento, suas proprieda-
des e principalmente de como aplicá-lo. O capítulo que 
embasa o PAB, por interessar apenas aos estudantes e 
a técnicos, é tratado em separado. Ao produtor cabe 
apenas a informação de seu valor associado ao preço 
da soja. 

No decorrer desta obra, manteremos a mesma 
linguagem acessível utilizada até aqui. É necessário 
que esteja ao alcance de todos, que seja de fácil 
aplicação e compreensão. Somente assim consegui-
remos transformar em rotina o que para muitos seria 
inacessível.

Continuaremos nossa análise, como sempre, dis-
pensando o computador, planilhas ou alguém para le-
vantar os dados em campo. Boa leitura.





Prefácio



X | Paulo Nicola

Lembro-me como se fosse ontem quando li o pri-
meiro livro do Paulo Nicola, que se chama A ló-

gica da Economia Rural. Lembro-me, também, das 
duas conclusões a que cheguei na época: a primeira 
delas é que, se acaso eu precisasse discutir sobre 
gestão de propriedade com alguém muito próximo 
a mim, eu não gastaria meu economês, simplesmen-
te daria a ele o livro do Paulo. A segunda conclusão 
que tirei é que talvez as pessoas não saibam, mas 
não há nada mais importante neste século XXI do 
que justamente a gestão da propriedade.

O século passado foi o da revolução verde, quan-
do a ciência se voltou para agricultura com o propó-
sito de sepultar a teoria da escassez de alimentos 
devido ao aumento mais acelerado da população, 
elaborada pelo meu colega Thomas Malthus, eco-
nomista britânico que viveu no século XIX. Muitos 
apressados pensam que ele errou, mas na verdade, 
não. Simplesmente ele olhou para um retrato de uma 
época e chamou a atenção global para um problema 
real que, caso não fosse superado, se tornaria uma 
chaga da sociedade do futuro. Deu certo. Enquanto 
muitos cientistas, de um lado, corriam para entender 
o espaço sideral e encontrar uma forma de alcançar 
a lua, um número infinitamente maior deles, de ou-
tro, corria para entender os trinta centímetros sob os 
seus pés de onde sairiam os alimentos para saciar a 
demanda mundial por alimentos.

Em um espaço de tempo de algumas décadas, 
o homem conseguiu multiplicar a produtividade das 
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lavouras em escalas muito maiores do que se tinha 
visto em milênios. O arado de aiveca, a gadanha, 
a enxada e outras ferramentas foram substituídos 
por máquinas cheias de tecnologias, fertilizantes, 
biotecnologia, agroquímicos, e assim por diante. 
Produzir no campo passou a ser tão desafiador do 
ponto de vista intelectual quanto a produção de 
bens industriais. Acertar o equilíbrio desses diver-
sos vetores novos necessários para a ampliação da 
produtividade exigiu dos produtores uma reinven-
ção, e eles se reinventaram. Alguns teimaram em 
não acompanhar essas mudanças e infelizmente fo-
ram aos poucos – e às vezes aos muitos – colocan-
do suas ferramentas no saco e sendo substituídos 
pelos praticantes das novas técnicas desenvolvidas 
em alto nível científico.

O produtor mudou, e produzir com elevada 
produtividade já não é mais exigência, virou a re-
gra. Entretanto, obter lucratividade passou a exigir 
novas mudanças aos produtores: a de visar a maxi-
mização dos lucros, e não mais de produtividade. 
Se antes meu desafio era aprender a manejar o solo 
e produzir com máquinas, agora é controlar os ris-
cos de mercado ou de clima.

Organizar essa nova forma de produzir com 
dezenas de etapas, um sem-número de máquinas, 
equipamentos, formulados, técnicas, marcas e quí-
micos de forma a torná-lo lucrativo, competitivo e 
mais eficiente do ponto de vista econômico é sem 
dúvidas o desafio do século XXI. O verbo “produ-
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zir”, que os produtores conjugam muito bem, vai 
cedendo espaço para o verbo “gerir” nas novas 
prioridades.

Paulo Nicola conseguiu com muita simplicidade 
levar conceitos complexos e profundos, indispensá-
veis para uma boa gestão, ao alcance de todos. Ele 
coloca o produtor no controle de sua propriedade, 
e não como um mero espectador do mercado, do 
clima ou dos humores de Brasília. Ensina com seu 
próprio exemplo a olhar as safras ao longo tempo e 
não individualmente, como se a cada safra fosse um 
jogo diferente. Fala da importância de o produtor 
trabalhar em prol do seu negócio, e não para bater 
as metas de vendas de fornecedores e governos, 
o que muitas vezes leva ao superdimensionamen-
to e ao carregamento de peso morto no custo de 
produção. Os riscos fazem parte da atividade, aliás, 
qualquer atividade econômica envolve riscos, mas 
seus impactos podem ser mitigados quando os re-
conhecemos, os aceitamos, os precificamos e colo-
camos seus efeitos no tempo, nos antecipando aos 
eventos que todos sabem que virão. Além desses, 
muitos outros conceitos que vão ajudar muito a 
pensar e se organizar.

Essa obra não explica tudo, tampouco tem essa 
pretensão, pois é um assunto apaixonante sendo 
escrito por um apaixonado, logo, não cabe nos li-
mites de um livro. Mas não se engane! É uma obra 
rara como poucas que passarão pelas suas mãos, 
e tem muito a nos ensinar. É um passaporte para 
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quem quer ser um empresário do agronegócio do 
século XXI, independentemente do tamanho da 
propriedade.

Antônio da Luz

Economista e mestre em Economia.
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No Brasil, recentemente, foram elaboradas três 
pesquisas referente às condições financeiras da 

população, a primeira delas elaborada pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC) e pela CNDL (Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas) do estado 
de São Paulo. Segundo levantamentos realizados e 
depois confirmados por outros trabalhos similares 
nas mais diversas regiões do país, 81% dos entre-
vistados disseram ter pouco ou nenhum controle fi-
nanceiro; 36% deixaram de pagar ou pagaram com 
atraso alguma conta nos últimos 12 meses; e 38% 
utilizaram cheque especial nos últimos 12 meses. 

É possível verificar, no dia a dia, que essa pes-
quisa é real; ela foi realizada em diversos segmen-
tos profissionais – entre eles estão médicos, advo-
gados, contadores, etc. Imaginem trazer isso para 
a atividade rural. A pesquisa nos mostraria um qua-
dro bem mais crítico.

Em caso de administrarmos nossas vidas com 
esse perfil, certamente levaremos essa habilidade 
para nossa atividade.

Uma atividade econômica, seja qual for, não 
aprende economia e muito menos como lidar com 
valores. São as pessoas que aprendem. Nós é que 
aprendemos e levamos nossos conhecimentos e 
nossa cultura para dentro da atividade.

Se o empresário for do tipo organizado, a ati-
vidade também o será; se for bagunçado e do tipo 
deixa que amanhã eu faço, certamente vamos en-
contrá-lo frequentemente sentado em veterinárias, 
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cerealistas ou nas salinhas de banco mostrando 
como é que se faz. E a empresa rural, sua atividade 
principal, passa a servir de modelo “de como não 
se deve fazer”.

O berreiro secular que fazemos com o único 
propósito de reivindicar benefícios ao governo e 
que é comum a todas as categorias profissionais 
deve continuar e faz parte, afinal, quem não chora 
não mama, e é para isso que estão aí as entidades 
de classe. Devemos apoiá-las. O problema é que, 
de tanto berrar, passamos a acreditar que alguém 
possa vir e resolver todos os nossos problemas, e 
o pior, vira um vício. Acabamos acreditando nisso e 
envolvendo todos à nossa volta. Surge assim a fama 
que o agricultor tem de ser chorão e de nunca estar 
satisfeito com a situação.

Tal perfil não tem mais espaço no atual quadro 
econômico. Teremos de ser tão competentes para 
lidar com os recursos disponíveis como somos para 
produzir. Não falo de grandes especializações, falo 
de rotina, do dia a dia, de decisões práticas e de 
bom senso. 

Não me canso de repetir: ninguém troca uma 
roda com pneu furado tendo como ferramenta uma 
chave de fenda, e muito menos administra uma 
atividade sem um pouco de lógica e bom senso – 
que, no caso, são as ferramentas necessárias. Como 
exemplo, cito o registro de despesas e receitas, 
que é fundamental e é o mínimo que se espera de 
qualquer um que se diz empreendedor. 
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No meu livro anterior, afirmei que controlar as 
despesas seria mais do que suficiente, pois as re-
ceitas sabíamos de cor. Só que mais tarde acabei 
descobrindo que a maioria de nós, agricultores, 
desconhece também o que fatura, o que veremos 
logo a seguir.

Precisamos estar atentos para prever as dificul-
dades de caixa que eventualmente possam ocorrer. 
Quanto menos avaliarmos um determinado investi-
mento ou gasto, maior será a probabilidade de dar 
errado.

Temos a cultura do endividamento fácil, confor-
me vimos na pesquisa acima. Só que nossa função 
de administrador é prever e evitar isso, tornando a 
atividade lucrativa. Imaginem termos esse perfil de 
endividamento fácil e convidarmos o tal de técnico 
vendedor em vez de uma pessoa experiente para 
uma rápida troca de ideias a respeito de investi-
mentos. Certamente não vai dar certo.

Como disse antes, não podemos ter lucro só 
nos momentos de preços altos e produção acima 
da média. Temos de dar lucro sempre. 

No meu livro anterior, A lógica da economia ru-
ral, conhecemos o caminho percorrido por um pro-
dutor que, após uma série de dificuldades financei-
ras, vendeu parte de seus bens, recuperou-se e hoje 
é disparado um dos sojicultores mais sólidos que 
conheço. Na realidade ele aprendeu da pior ma-
neira possível, com os erros. Passou a administrar 
melhor as receitas e conhecer mais detalhadamen-
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te as despesas, aumentando assim o lucro, já que 
produzir, como vimos, não era o seu problema. É o 
típico exemplo de quem passou de produtor para 
administrador rural ao descobrir que não resolve 
muito ter elevada produção e pouco lucro. 

Atualmente as empresas com maior potencial 
de valorização no mercado são justamente as que 
trabalham com baixo índice de endividamento, com 
alto poder de geração de caixa, lucro, e de prefe-
rência sem imobilizado.

Traduzindo para nossa atividade rural: os 
produtores que servem de referência são os que 
trabalham bem capitalizados, produzem o máximo 
possível, mantendo a lucratividade, e, de preferên-
cia, em terras arrendadas.





Algumas 
ponderações...
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Na hipótese de perguntarmos a um agricultor 
do que ele precisaria para plantar determinada 

área de soja, certamente ele ficaria horas detalhan-
do os equipamentos necessários. Explicaria deta-
lhadamente todo o processo que vai do plantio à 
colheita. Saberia exatamente o momento de tratar 
semente, revisar equipamentos e detalharia até 
as panelas que vão precisar na cozinha. Porém, se 
perguntarmos a ele do que precisaria para obter o 
equilíbrio financeiro da atividade, certamente surgi-
riam muitas dúvidas. 

É muito comum ficarmos segurando a safra, tipo 
loteria, para vender no preço máximo, isso quando 
não ligamos para o cerealista e perguntamos:

– Quanto está o preço da soja hoje?

– R$ 62,00 – alguém responde do outro lado da 
linha.

– Está bem! Quando o valor alcançar R$ 65,00, 
me avisa que vou vender um pouco – respon-
demos. 

Desligamos o telefone sem saber se os R$ 62,00 
são ou não um bom preço e muito menos se essa 
diferença fará ou não algum “estrago” em nossa lu-
cratividade.

Pensemos um pouco. No momento em que o 
agricultor segura a safra para vender quando “der 
na telha”, ele deixa de ser agricultor e passa a ser 
especulador. Pois bem, raciocinemos, quem seria 
um especulador? Certamente alguém que tivesse 
cursado uma faculdade de ciências econômica por 
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quatro anos, depois uma pós-graduação de no mí-
nimo dois anos, para descobrir mais tarde que só 
não pode arriscar.

Não se justifica esse sistema de comercializa-
ção de safra que envolve milhões de reais e decide 
o futuro econômico de milhares de produtores, mas 
na prática é isso que se vê todo santo dia.

Em meu livro A lógica da economia rural, es-
crito em meados de 2013, registrei que não tinha 
como a soja se manter com o preço “nas nuvens”. 
Afirmei que, quando voltasse para um patamar mais 
real, faria estragos significativos na rentabilidade 
em função de diversos custos mascarados pelo alto 
preço alcançado, e posso garantir que não tenho 
nenhuma bola de cristal, foi apenas uma questão 
de lógica. 

Raciocinemos. O que elevou o preço da soja? 
Todos somos sabedores de que foram as três secas 
consecutivas que ocorreram nos três maiores paí-
ses produtores de soja do mundo. Bem, o estoque 
mundial caiu significativamente, com risco eminen-
te de desabastecimento coletivo mundial, e os pre-
ços foram às nuvens. 

Quando a soja atingiu US$ 15/bushel, R$ 70,00 
a preço de pedra ao produtor, questionou-se até 
onde o mercado suportaria esse preço. Foram de-
sativadas dezenas de aviários, e o que se viu na mí-
dia foi uma mortandade de aves por falta de ração, 
tornando-se quase inviáveis outras criações que de-
pendem do farelo de soja, principalmente a suino-
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cultura. Esse foi o primeiro sinal de que o preço da 
soja chegara ao seu teto máximo.

Todos nós sabíamos que, no momento em que os 
estoques se recuperassem, os preços voltariam a um 
patamar bem mais razoável, o que seria muito lógico. 

Com a disparada do preço da soja, como é nor-
mal, dispararam também os preços dos insumos, 
principalmente o dos adubos (que são tabelados de 
acordo com o preço da soja, quando sobem) e dos 
arrendamentos. Este último, até mesmo pela alta 
valorização das terras próprias para agricultura. Até 
aqui, tudo conforme o previsto.

Em 2014, a oferta mundial de grãos, soja e mi-
lho cresceu muito. Safra recorde nos EUA, aumento 
significativo de produção no Canadá e na América 
do Sul, pois tivemos também safras muito grandes 
no Brasil e Argentina. Consequentemente, a ofer-
ta mundial cresceu muito acima da demanda, e os 
preços em dólar caíram no mercado internacional, 
o que, inclusive, será uma ameaça muito grande 
para a rentabilidade das próximas safras brasileira. 
Alguns dos problemas que foram previstos e que 
afetarão em muito nossa lucratividade futura:

•	 A queda de preço da soja ocorre numa 
safra, e a dos insumos, só na outra, e isso 
se caírem. O preço do adubo já aumentou 
45%, enquanto o dólar subiu 27%. Esse fil-
me aconteceu em 2009, quando o adubo 
aumentou, em dois anos, 50%. Em 2010 o 
preço da soja caiu 30%, e o do adubo se 



Lucre sempre com a soja | 27

manteve nesse patamar e nunca mais bai-
xou; a partir de então, só subiu.

•	 Custos estruturais, que estavam mascara-
dos pelo alto preço da soja, mas que nós é 
que pagamos, tais como transporte em es-
tradas de velho mundo, falta de armazéns 
e silos. O governo brasileiro financiou em 
Cuba um dos portos mais moderno do mun-
do, porém, os nossos não conseguem esco-
ar as safras em tempo real.

•	 Alto índice de endividamento, ocasionado 
pela euforia de mercado.

•	 Arrendamento certamente é outro sério 
problema. São inviáveis nos patamares con-
tratados nos períodos de vacas gordas, e 
ainda mais com contratos firmados para cin-
co anos, como muitos que vi. Os custos de 
arrendamentos aumentaram em até 50% na 
média, o que já é um contrassenso. 

Os arrendamentos são pagos em sacas de soja, 
e o que subiu foi o preço da soja, e não a produção, 
que deu um salto. Há regiões em que o arrendamento 
passou de 10 sc/ha para 15 sc/ha. Há alguma lógica 
nisso? Um aumento de 50%? Um detalhe: costumam 
sobrar, líquido, para o arrendatário, 10 sc de soja/ha. 

São contratempos que, somados, formam um 
grande problema, a baixa rentabilidade.

Essa redução drástica no preço da soja de 30% no 
mercado internacional não poderia ter acontecido em 
pior hora, e isso realmente ninguém havia imaginado.
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Foi acontecer exatamente agora no momento 
em que a situação econômica do Brasil está pés-
sima, com inflação, desmobilização da indústria e 
desvalorização do real frente ao dólar.

O Brasil está enfrentando uma crise com um go-
verno sem a experiência necessária para dar um jeito 
nisso. Bem, se tivesse experiência, não teria criado a 
crise. Inflação: somos doutores nesse tema. Desem-
prego: o Brasil sempre soube lidar com ele. O pro-
blema é que nós temos inflação, desemprego e um 
nível de endividamento da população muito elevado.

Desvalorização do real significa que precisa-
remos de muito mais reais para comprar a mesma 
quantia de insumos, já que eles são cotados em dó-
lar. Preferiria vender soja a R$ 54,00 com o dólar 
anterior, a vender a R$ 62,00 com o dólar de hoje.

Somada a tudo isso, vem uma carga significativa 
de aumento nos combustíveis, energia e impostos 
que provocarão aumento generalizado em todos os 
setores da economia.

Correu boato de que o governo voltaria a colo-
car a mão na poupança, o que deixou muitos pou-
padores em pânico. Afirmei, em diversas ocasiões, 
ser pouco provável, por não existir espaço nem am-
biente para isso. Mas eles deram um jeito, sacaram 
via aumento de impostos, via aumento do custo da 
energia e via aumento do preço do combustível.

Basta ligar a TV e observaremos que todos os 
economistas, e até mesmo o nosso ministro da Fa-
zenda, são unânimes em afirmar: levará no mínimo 
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dois anos para que as medidas econômicas come-
cem a surtir efeito positivo na economia, e vamos 
torcer para que leve só esses dois anos.

Analisando o que aconteceu com os preços da 
soja de 2008 a 2010, veremos grande semelhança 
com a situação atual. Poderemos até aprender com 
isso. Na época, de 2007 para 2008, ocorreu um au-
mento de 33% no preço da soja, que se estendeu 
até o fim de 2009, estendendo-se por dois anos, o 
que provocou um aumento de 50% no preço dos 
adubos. 

Logo a seguir, em 2010, justamente em maio, 
o preço da soja amargava uma queda de 30%. A 
título de informação, o adubo não recuou um real 
sequer.

Apesar de na época a situação econômica do 
país não estar tão caótica, com a queda significati-
va dos preços da soja permaneceram nas lavouras 
somente os agricultores mais estruturados. A pro-
va disso foi a melhoria na qualidade das lavouras a 
partir dali. Só ficaram no mercado aqueles que se 
sustentaram na produção. 

Os agricultores despreparados que não se 
preocupavam com o preço de arrendamento e que 
nem sequer possuíam equipamentos adequados 
para produzir desapareceram, todos. Queira ou 
não, sob a ótica econômica foi uma limpa geral.

Entre os pequenos e médios produtores, só 
ficou quem realmente foi empreendedor e produ-
ziu. Entende-se por empreendedor aquele que tra-
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balha na produção: contrata, colhe, planta e se vira 
nos trinta, como é o caso da grande maioria dos 
produtores.

Na situação econômica atual, não basta mais 
sermos somente empreendedores, teremos de ser 
“administradores” rurais. Como já frisamos bem, en-
tende-se por “administrador” rural o responsável não 
só pela produção, mas também pela gestão financeira 
da atividade. Ficamos com a obrigação de gerar lu-
cro, única maneira de reinvestir sem depender de ter-
ceiros, diga-se, governo, como é o caso das demais 
atividades comercias, industriais e, a partir de agora, 
devido às circunstâncias, a atividade rural. 

Uma vez administrador rural, precisamos ob-
servar com mais atenção o óbvio. Tudo depende de 
nós. Houve tempos em que a solução para os mo-
mentos difíceis era nos sustentarmos na produção, 
e até hoje ouvimos essa sugestão com frequência, 
principalmente daqueles que nos vendem tecnolo-
gia a qualquer preço e afirmam ainda que o aumen-
to de produção resolve todos os problemas. 

Aumento de produção a qualquer custo é puro 
interesse das empresas fabricantes de equipamen-
tos, que é medido pelo lucro, e do governo, que 
é medido pela arrecadação de impostos. A prova 
disso é que, se o governo realmente se preocupas-
se com a renda do produtor, já teria dado um jeito 
nessa logística irresponsável e caótica. 

O mais importante de tudo neste momento é 
a rentabilidade em curto prazo. Somente com o lu-
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cro poderemos sobreviver, reinvestir no potencial 
produtivo da terra e aumentar significativamente a 
produção.

Nos países desenvolvidos, existem políticas 
que, até mesmo para manter o produtor no campo, 
garantem a ele uma lucratividade mínima. Existem 
seguros agrícolas e uma cultura bastante enraizada 
de proteção aos produtores. No Brasil é ao contrá-
rio, somos vistos tal qual o sistema Cantareira na 
emergência: só nos enxergam quando o abasteci-
mento está na reserva, e o que é pior, nos culpam 
por isso.

Nosso país não é desenvolvido, não temos uma 
política pública que dê garantias para o produtor 
continuar produzindo. Muitas vezes ficamos torcen-
do para que o governo não atrapalhe mais do que 
já atrapalha. Precisamos é gerar rentabilidade por 
nós mesmos, e portanto, não temos outra saída a 
não ser esta, a de ficarmos na obrigação de dar re-
sultado. 

Engraçado, acaba de me ocorrer que, se tives-
se escrito isso trinta anos atrás, certamente tam-
bém teria sido um tema do momento. Só espero 
que daqui a trinta anos essa tal política pública de 
apoio ao agronegócio já tenha sido implantada. 

Os pequenos produtores em nível de agricultu-
ra familiar ou de subsistência recebem assistência 
técnica gratuita. O grande produtor, que teorica-
mente possui patrimônio para dar em garantia, tem 
acesso a linhas de créditos a juros compatíveis com 
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a atividade rural. Mas como ficam os que possuem 
pouco patrimônio em um país onde boa parte dos 
produtores é arrendatário e os juros são os mais 
altos do mundo?

Como participante do conselho de administra-
ção de um grupo de empresas, convivo diariamente 
com problemas de fluxo de caixa e rentabilidade, e 
é comum também nos assessorarmos de profissio-
nais mais experientes que nos sugiram alternativas 
para manter a lucratividade em épocas difíceis. 

Podem analisar, quando o agricultor vai mal, 
também vamos. Essas empresas estão situadas em 
regiões agrícolas, e se a crise vem para um, vem para 
todos. Também temos que estar preparados para es-
ses momentos. Mas o fato é que nosso consultor exi-
giu que reduzíssemos em 20% as despesas e aumen-
tássemos a lucratividade da empresa, o que para 
nós, também diretores, era praticamente impossível. 
Como em qualquer atividade econômica, ou fizemos 
o que é necessário para dar lucro ou damos o lugar 
para quem faça. Até aí, para nós, é rotina, mas antes 
mesmo de criar uma estratégia para a redução dos 
custos, veio a segunda solicitação:

•	 Também está prevista para o ano uma redu-
ção de 15% nesse mercado. Precisamos de 
um plano de emergência para que, caso isso 
ocorra, não afete a lucratividade dos sócios. 

Bem, essa me pegou de surpresa, mas, se não 
conseguirmos, ele certamente vai achar alguém 
que consiga.
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Esse fato aconteceu há poucos dias, e o relato 
foi para mostrar que, em todas as atividades eco-
nômicas pequenas, médias ou grandes, as dificulda-
des são sempre as mesmas: gerar caixa e dar lucro. 
Na média, sempre alguém encontra um meio de fa-
zê-lo, e o melhor é que estejamos entre eles.

Se não tivermos condições de conseguir uma 
rentabilidade razoável em nossa atividade rural e 
seu vizinho conseguir, é melhor sermos simpáticos 
com ele, pois, mais cedo ou mais tarde, estaremos 
negociando com ele.





Alguns 
conceitos...
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Para entendermos o sistema como um todo, ne-
cessitamos relembrar um pouco alguns concei-

tos básico vistos anteriormente em A lógica da 
economia rural, e não tem como ser diferente, pois 
vamos simplesmente colocar em prática aqui o que 
aprendemos lá.

Para sermos práticos, toda vez que me referir 
ao livro A lógica da economia rural, citarei vol. 1, e 
a seguir a página a que quero me referir.

No capítulo Controles básicos (vol. 1, p. 35), em 
poucas páginas aprendemos a anotar e classificar 
as despesas. 

No capítulo Analisando os resultados (vol. 1, p. 47), 
aprendemos como separar e classificar as despesas.

Isso é um passo fundamental e decisivo, pois, 
como vimos, é a partir daí que tudo acontece. 
Apreendemos a importância de anotarmos os da-
dos, para termos uma referência passada e até 
mesmo para nos servir de arquivo. Com os dados 
obtidos ao longo do tempo, teremos uma média de 
consumo (diesel, fungicida, etc.) e uma média de 
gastos com mão de obra, manutenção de equipa-
mentos e imprevistos.

À medida que vamos comparando os dados 
atuais com a média dos dados obtidos até então, 
vamos desenvolvendo os controles financeiro da 
atividade, e este será nosso foco principal: traba-
lhar com a média de determinado período, sempre.

Falaremos exaustivamente em média, e vale 
tanto para receitas como para despesas. No mo-
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mento em que falarmos de qualquer dado e utili-
zarmos conscientemente a média dos últimos três 
anos, estaremos formados em controles, e cito 
como exemplos:

•	 Colhi 43 sc/ha… por ano

•	 Consumo 700 litros de secante... por ano

•	 Gasto R$ 40.000,00 em imprevistos... por 
ano (considerem esse dado).

Não interessa de quanto foi nossa última co-
lheita, se foi 40 ou 48 sc/ha; temos que agir e pen-
sar na média dos últimos anos. Comprar e vender 
na média dos últimos anos. Este é nosso maior trun-
fo, trabalhar com a média. Veremos como fica fácil 
após entendermos o processo como um todo.

Gosto de comparativos. É mais ou menos assim: 
passamos a vida enxergando pouco e já estamos 
acostumados com isso até que um dia passamos 
pelo oculista e nem acreditamos em como tudo fi-
cou mais nítido e confortável com os óculos novos. 
Quando nos acostumarmos a lidar com as médias, 
estaremos com essa sensação, enxergaremos tudo 
com muito mais lógica.

Esse raciocínio nos trará outros benefícios e 
será de fundamental importância para completar-
mos nosso objetivo principal, e como sempre digo 
lá na empresa, é o grande lance, acreditem nisso.

Houve época em que colocar pastagens de ca-
pim brachiarão nos pastos era a melhor situação, 
com ganhos de pesos bem acima do normal, apesar 
de o custo inicial ser muito alto. Por ser novidade, 
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vira moda, e muitos aderem. Já no terceiro ano, a 
geada derrubou a teoria. Não havia histórico para a 
região (média de produção), e acabou que, depois 
de muito prejuízo, poucos insistiram com isso. 

Até hoje não passa ano em que não tenha no 
mercado uma maravilha dessas prometendo resol-
ver todos os problemas de engorda. Tudo bem, até 
certamente deve haver, mas e o histórico para a 
região, a média? Existe? Antes de implantar qual-
quer investimento, devem ser exaustivamente vis-
ta e revista (vol. 1, p. 73) perguntas que se fazem 
necessárias: quem disse ser um excelente negócio, 
há quantos anos utiliza essa novidade? Onde está 
o histórico da produção desse sistema para esta re-
gião? Quem está tendo sucesso há mais de dois ou 
três anos com esse sistema? 

Também é comum alguém iniciar um processo 
de irrigação e, já antes da primeira colheita, divul-
gar resultados fantásticos da produção – e em se-
guida já consegue seguidores... Ocorreu-me que, 
em nenhuma dessas situações, ouvi divulgarem 
dados fantásticos sobre os lucros obtidos nessas 
experiências, ou seja, o que sobra em reais depois 
das despesas. Conhecemos bem a argumentação 
de quem vira inovador sem a experiência necessá-
ria; o rastro deixado é sempre o mesmo. O primeiro 
ano só não deu certo porque o calcário ainda não 
fez efeito; no segundo, porque ainda não dominava 
bem o assunto; e no terceiro ano... não era bem 
isso que eu queria. 
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Só é realmente possível definir a produção e 
resistência a pragas de uma variedade nova de se-
mentes depois de no mínimo dois anos, e olhe lá – 
daí a necessidade de fazermos testes em pequenas 
áreas antes de mudarmos a variedade de semente.

Pensar com a média serve para tudo, até mes-
mo para evitar problemas como o exemplo citado 
acima, é a única maneira de nos aproximar da rea-
lidade. Melhor do que trabalhar com a média de 
três anos é trabalhar com a média dos últimos cinco 
anos. Bem, aí passaremos a doutorando em contro-
les. 

Outro conceito fundamental é o de liquidez. 
No livro A Lógica de Economia Rural entendemos 
a sua importância na determinação dos resultados, 
pois foi muito focada ao longo de todo o livro.

Embora muitos não consigam achar o jeito de 
trabalhar com a liquidez, até mesmo por pensarem 
que é da noite para o dia que se resolve esse tipo 
de problema, tenho a certeza de que todos sabem 
do benefício que ela nos traz. Menos estresse, me-
lhores negócios, mais crédito barato – não que vá 
diminuir a correria, pelo contrário; uma vez “admi-
nistradores” rurais, certamente teremos de correr 
sempre, porém, com muito mais rendimento e qua-
lidade.





Trabalhando 
com médias
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Não podemos esperar grandes novidades, pois 
elas não existem. O raciocínio é simples e ló-

gico. Apenas enxergaremos mais claramente uma 
situação quando analisarmos pela média, tal como 
a história dos óculos.

Por exemplo, se perguntarmos aos sojicultores 
de qualquer região quanto se colhe de soja de uma 
maneira geral, certamente ouviremos, 50/52 sc de 
soja/ha. Isso em qualquer ponta do estado. 

Participava de um encontro com produtores 
no qual a pauta era o custo futuro das lavouras 
de soja. Houve questionamentos de como ficaria a 
situação de quem produz “somente” 45/46 sacas 
de soja/ha. 

Dados de produção é um assunto muito com-
plexo e distorcido. Cada produtor “estima” sua 
produção de acordo com a necessidade. Um dado 
que deveria servir de parâmetro técnico para me-
lhoria contínua e utilizado por todos passou a servir 
de status individual.

Em minha região sou conceituado como um dos 
produtores acima da média em termos de produ-
ção, e seguidamente ouço isso. E tenho a obrigação 
de estar entre os que mais colhem, raciocinemos... 
Pratico já há algum tempo agricultura de precisão 
em 100% das lavouras de soja, inclusive nas áreas 
arrendadas. Minhas lavouras estão situadas em re-
giões de microclima favorável; em regra chove mui-
to bem, o que me confere um seguro natural contra 
a seca. Como não colher bem? E realmente, dos 
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últimos três anos, em dois deles colhi em torno de 
50 sc/ha. Vejamos minha média.

Safra Área plantada Total colhido Média (sc/ha)
2011/2012 694,00 19.679 28,36
2012/2013 693,00 36.143 52,15
2013/2014 765,00 37.571 49,11

2.152 ha 93.393 sc 43.39 sc/ha

Observem. Nos últimos três anos, em dois de-
les, conforme disse, colhi 50 sc/ha. Só que na seca 
de 2012 colhi 28,36 sc/ha. Média dos três anos últi-
mos anos: 43,39 sc/ha.

Esse é o problema, coloquei os óculos da mé-
dia e perdi a fama de bom colhedor na hora. Isso 
que na seca a média da região foi de 12/13 sc/ha.

Nos últimos cinco anos, em três deles colhi em 
torno de 50 sc/ha, vejamos a seguir como ficou mi-
nha média nesse período.

Safra Área plantada Sacos colhidos Média 
2009/2010 465,00 23.469 50,48
2010/2011 694,00 27.859 40,19
2011/2012 694,00 19.679 28,36
2012/2013 693,00 36.143 52,15
2013/2014 765,00 37.571 49,11

5.572 ha 230.903 sc 44,05

Como falei, doeu novamente, minha posição 
no ranking dos colhedores caiu, segundo a voz do 
povo, de primeiro para último lugar. 

A média desses cinco anos foi de 44,05 sc/ha. 
Observem, na planilha anterior, que tenho obriga-
toriamente de colher 50 sc/ha agora, na próxima 
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safra, para continuar com a média de 44 sc/ha dos 
últimos cinco anos.

Quando me perguntam o quanto colho, o que 
posso responder? 44,05 sacas de soja/ha, ora...

– Escondendo o leite, heim? 

Já ouvi essa piada algumas vezes.

Agora imaginem eu ter assumido compromis-
sos imaginando que colho 48/50 sc de soja /ha. 
Certamente estaria como outros tantos, com sé-
rias dificuldades financeiras e provavelmente sem 
condições financeiras de participar da safra de 
2017/2018, quando a economia tende a estar recu-
perada.

Aqui está nossa primeira e valiosa informação 
a ser considerada para nossa futura avaliação finan-
ceira, a receita média em sacas de soja. Sempre é 
bom lembrar que cada um tem seu histórico. Exer-
cite e se surpreenda com a sua realidade. Pelo me-
nos para mim, foi uma surpresa e tanto.

 Quanto vou colher em média nos próximos cin-
co anos chovendo bem ou não? Mesmo com gran-
des secas, ótimas safras, lavouras bem plantadas, 
outras nem tanto, mas a TENDÊNCIA da média me 
diz tudo. Claro que ela melhorará aos poucos, pois 
cada vez mais estou investindo na melhoria do po-
tencial produtivo do solo, mas em se tratando de 
médias, o resultado evoluirá aos poucos.

O fundamento básico a ser considerado daqui 
em diante é que cada um deve considerar a sua mé-
dia de colheita para assumir compromissos de lon-
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go prazo. Esse é o perfil de risco conservador de 
um administrador rural, e para falar a verdade, vejo 
como o mais realista. Viverá muito bem com sua re-
ceita média dos últimos cinco anos e terá ótimas 
noites de sono. 

Mas e se eu gostar de um pouco de risco? 

Trabalho com a média do que colhi nos últimos 
três anos. Esse perfil é o de um administrador rural de 
risco moderado. Certamente teremos algumas noites 
de insônia, mas se tivermos um nível técnico razoável 
ou uma habilidade natural para negócio, certamente 
teremos ótimos resultado também, e eu me encaixo 
aqui. Mas tenham certeza de que trabalhei antes, até 
me sentir seguro, na faixa de risco anterior.

Mas caso eu tenha um perfil de alto risco e gos-
te de ser assim?

Bem, é só continuar a fazer prestações sem so-
mar o que já deve e depois correr atrás da máquina. 
Existe um ditado muito utilizado que reflete bem 
essa situação:

“Ou você corre com a cenoura na frente ou 
corre com a cenoura atrás”. 

Bem, segundo nossa nova filosofia de raciocí-
nio, temos que enxergar o período analisado (três 
ou cinco anos) como um todo, pois ele passou a ser 
nossa unidade de tempo de trabalho. 

Se planto 500 ha e pensar que colho 48/50 sa-
cos de soja/ha e na realidade colher 45/46 sc/ha, em 
três anos faltarão 6.456 sc de soja para os compro-
missos assumidos. Em reais serão R$ 414 mil, uma 
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bela quantia, que certamente fará falta no caixa do 
produtor. É quando surge a famosa ponderação:

“Lavoura é um saco, estamos sempre correndo 
atrás de dinheiro e ainda tem gente que acha fácil”, 
resmungamos, sem nos dar conta de que esse valor 
só existia em nossa imaginação. 

Essa é a visão de que necessitamos e que fará a 
diferença para o resto de nossas vidas. Precisamos 
enxergar como um todo. Tanto as receitas como as 
despesas. A título de informação, minha média dos 
últimos dez anos está em 41,14 sc/ha; minha eficiên-
cia aumentou, desde então, em 7%, mas certamen-
te vai acelerar o rendimento, pois, a cada período 
analisado, entra ano de lavoura mais fértil e mais 
cuidada no cálculo e sai outro em que foram feitos 
menos investimentos. Não esqueçamos que, a cada 
ano, melhoramos um pouco, e o que nos interessa é 
a média do período que tomamos como base.

Não perco o sono esperando chuva, não que não 
me preocupe com os trocos extras caso chova bem, 
mas sei que um ano colho acima da média e outro 
abaixo dela. Se vier uma seca num ano, e frequente-
mente vem, no outro virá uma boa safra, regularizan-
do os estoques e também minha situação financeira.

Certamente os estoques mundiais também os-
cilam significativamente um que outro período, de-
sequilibrando momentaneamente a economia, só 
que, durante os momentos apocalípticos, devería-
mos considerar que os estoques sempre voltam ao 
normal. É quando quem está preparado ganha na 
crise, como diz a famosa expressão, só que fica a 
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impressão de que nós, produtores, estamos sem-
pre na ponta errada da corda.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já su-
geriu, num passado próximo, baseada na tendência 
dos estoques, um plano para que os países criassem 
um estoque regulador mundial de grãos, evitando 
assim a fome no terceiro mundo devido ao encare-
cimento dos alimentos nos momentos de estoques 
baixos, ou seja, evitando as especulações sobre as 
commodities promovidas pelos países mais ricos. 

Voltando para nossos problemas caseiros. Para 
administrar o caixa da atividade, parto do princípio 
de que os compromissos assumidos foram dentro 
da média do que colho e que os investimentos fo-
ram bem pensados e não consumiram toda a minha 
liquidez, tal qual vimos no primeiro livro – e como 
funciona para qualquer atividade comercial.

Para situar-me melhor em relação a minha média 
colhida na região, peguei os dados com meu amigo 
Volf, gerente comercial da Agropan (Cooperativa Agrí-
cola Tupanciretã), que, na minha opinião, tem larga 
experiência das necessidades e dificuldades financeira 
do sojicultor. Pelo cargo que ocupa, pela convivência 
direta com produtores e pelo acúmulo de informações 
que tem ao longo dos anos, considero-o meu consul-
tor, pois, toda vez que aperta o cinto, o procuro.

A Agropan abrange uma área de 200.000 ha, 
tem um quadro de sócios de 1.400 produtores e em 
2014 recebeu soja de 2.546 produtores, num total 
de 5.670.000 sacas de soja. Está situada numa das 
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melhores regiões produtoras do estado. Abaixo os 
dados da região.

DADOS SAFRA AGROPAN
SAFRA 2010 43 SC/ ha
SAFRA 2011 50 SC/ha
SAFRA 2012 17 SC/ha
SAFRA 2013 47 sc/ha
SAFRA 2014 45 sc/ha

Média 3 anos 36,33 sc/ha
Média 5 anos 40,40 sc/ha

Na região da Agropan, existem assentamentos 
em que o nível produtivo das lavouras fica bem abai-
xo das médias, o que se confirma com esses dados.

Vejamos algumas outras microrregiões.

Microrregião
Média 
2010

Média 
2011

Média 
2012

Média 
2013

Média 
2014

Média
3 

Anos

Média 
5 

Anos
SANTIAGO 
(357.850 ha) 41,9 47,1 18 46,8 45,6 36,8 39,8

SANTA ROSA 
(132.700 ha) 39,1 46,6 9,2 37,3 36 27,5 33,6

PASSO FUNDO 
(275.525 ha) 50,6 51,5 37,4 50,8 46,3 44,8 47,3

SANTO ÂNGE-
LO (387.500 ha) 41,9 43,9 16 39,9 38,7 31,5 36

CARAZINHO 
(234.000 ha) 44,2 51,7 26,9 46,5 47,5 40,3 43,3

Municípios da Microrregião de Santiago: Santiago, Capão 
do Cipó, Itacurubi, Jari, Júlio de Castilhos, Pinhal Grande, Que-
vedos, Tupanciretã e Unistalda.

Municípios da Microrregião de Santa Rosa: Santa Rosa, 
Alecrim, Cândido Godói, Independência, Novo Machado, Por-
to Lucena, Porto Vera Cruz, Santo Cristo, São José do Inhacorá, 
Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi.

Municípios da Microrregião de Passo Fundo: Passo Fun-
do, Água Santa, Casca, Caseiros, Ciríaco, Coxilha, Ernestina, 
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Ibiraiaras, Marau, Mato Castelhano, Pontão, Ronda Alta, Sertão 
e Tapejara.

Municípios da Microrregião de Santo Ângelo: Santo Ânge-
lo, Bossoroca, Catuípe, Entre-Ijuis, Eugênio de Castro, Giruá, 
Pirapó, Santo Antonio das Missões, São Luiz Gonzaga, São Mi-
guel das Missões, São Nicolau e Vitória das Missões. Palmeira 
das Missões, Santo Antonio do Planalto e Sarandi.

Municípios da Microrregião de Carazinho: Carazinho, Boa 
Vista das Missões, Chapada, Coqueiros do Sul, Jaboticaba 
Novo Barreiro.

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal e Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola.

Em Palmeira das Missões, região que abrange 
aproximadamente 90 mil ha de lavouras de soja e as 
propriedades giram na média de 250 ha e são bem 
produtivas, o IBGE divulgou: 

IBGE - Palmeira das Missões
Ano Hectares Toneladas sc/ha
2009 88.000 272.800 41,70
2010 92.000 220.800 40,00
2011 90.000 270.000 50,00
2012 89.000 161.256 30,20
2013 93.500 253.350 45,00
2014 93.500 281.100 50,10

Média 3 anos: 41,77 sc/ha
Média 5 anos: 43,06 sc/ha

Estado-RS
Ano Média
2011 47,9
2012 23,8
2013 44,9
2014 43,5
2015 49,6

Média 3 anos: 46 sc/ha
Média 5 anos: 41,9 sc/ha
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Certamente a seca de 2012 foi responsável pela 
queda na média das produtividades. Porém, as mé-
dias dos últimos cinco anos, mesmo desconsideran-
do o ano de seca, são preocupantes. Observemos 
a seguir como elas ficariam. Certamente uma boa 
parte dos produtores colhe bem acima da média, 
mas não podemos esquecer que nosso foco são os 
pequenos e médios produtores, e que esses repre-
sentam 90% dos sojicultores no estado (RS).

Região Média 4 anos (sc/ha)
Cooperativa Agropan 46,25

Micro Região de Santiago 45,35
Microrregião de Santa Rosa 39,75

Microrregião de Passo Fundo 49,80
Microrregião de Santo Ângelo 41,10

Microrregião de Carazinho 47,48
Palmeira das Missões 44,18

E quem, com esses dados, se arrisca a pagar 
8 sacas de soja/ha de arrendamento (período soja) 
e ainda fornecer a pastagem? Lembrei-me de um 
amigo que diz “Não sabe brincar, não brinca”. 

Não custa nada repetir, é importante. Qual a mé-
dia de colheita que devo considerar para calcular a 
receita que terei para a próxima safra? Se voltarmos 
à minha tabela e observarmos bem, se a ferrugem 
deixar e eu colher 50 sc/ha nessa safra em andamen-
to (2014/2015), o que é provável que aconteça, pe-
las condições atuais das lavouras, vou manter minha 
média dos últimos três anos em 44 sc/ha. 

Se tenho um perfil conservador, já disponho de 
meu primeiro dado, vou prever para 2016 uma safra 
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de 44 sc/ha, e a partir daí dimensionar meus com-
promissos a pagar, com a mínima margem de erro. 
E se der mais? Bem, se colher a mais, a atividade 
estará segura para quando der menos. Agora é as-
sim que trabalhamos, lembram? 

Como sei que muitos estão se questionando 
sobre a viabilidade dessa ponderação, lembro que 
esse sistema é uma cultura, e como tal leva algum 
tempo para ser adotada e implantada, mas o lado 
bom é que, em primeiro lugar, nos trará enormes 
benefícios – e se pensarmos bem, não temos outra 
alternativa.

Qualquer pessoa, seja médico, seja advogado, 
seja de qualquer outro ramo, se não tiver uma pou-
pança, estará suscetível a sérios transtornos. Imagi-
nem um acidente em que fiquem impossibilitados 
de trabalhar por alguns meses. Por que seria dife-
rente para nós, produtores? Para eles, profissionais 
liberais, é poupança; para nós, empresários, é liqui-
dez.





Sistema de  
comercialização 

da safra
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Aqui está um importante procedimento utilizado 
largamente nos EUA, com algumas adaptações 

que coloquei em prática, mas também muito sim-
ples, como todo o resto. Nós temos a mania de es-
pecular com a safra, e eles, de fazerem contratos a 
vencer no futuro, para segurar os preços.

Trabalhando com médias, já temos a estimativa 
correta de quanto vamos colher por hectare. Com o 
orçamento do custo da lavoura em mãos, posso tra-
var os preços no mercado a vencer no futuro e fixar 
meus custos em sacas de soja dentro de patamares 
que achar razoável, definindo assim meu lucro para 
o ano. A esse conjunto de medidas adotadas, cha-
mo de Sistema de comercialização da safra e como 
diz minha financeira:

– Muita calma nesta hora.. 

Quando comentei que o produtor não tem uma 
rotina de venda da produção, era a isto que me re-
feria: todos os anos, seguir uma rotina com datas 
bem definidas, tal qual a que utilizamos para plan-
tar. Em março, quando iniciamos a colheita, estamos 
com todos os preços de insumos à mão. Tendo um 
orçamento em reais, podemos, mesmo durante a 
colheita, fixar os custos por meio de contratos com 
vencimento futuro, ou seja, prometemos entregar 
determinada quantia de soja ao colhermos lá em 
abril do ano seguinte, e a empresa se compromete 
a nos pagar um determinado valor pré-estabelecido 
por saca de soja, logo após, em maio. Nessa época 
é que devemos começar a acompanhar os preços e 
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definir os custos da futura lavoura em sacas de soja 
por hectare.

Vejamos na prática como é simples. Estamos 
em março/2015. Já estou com o orçamento para a 
safra de 2015/2016 bem aqui na minha frente. Terei 
um custo de R$ 2.253/ha.

Telefonei para a Agropan. A saca de soja para 
maio/2016 está em R$ 65, ou seja, um custo de 34,66 
sc/ha. É o momento mais adequado para travar o 
custo em sacas de soja? Vejamos como proceder.

Para 50% do que vou colher (22 sc/ha), fixo o 
preço (mercado a vencer no futuro) para maio de 
2016. Com isso, garanto que essa quantia de soja 
será suficiente para pagar todas as despesas de in-
sumos, sementes, diesel, etc., que são os custos di-
retos que podem variar rapidamente e colocar em 
risco minha rentabilidade. A aquisição desses pro-
dutos deve ser feita, se possível, numa única vez, e 
logo após travado o preço da soja.

Esse é o melhor momento para começar a le-
vantar os preços, e pela pesquisa que fiz, eles ainda 
não acompanharam integralmente a subida do dó-
lar, com exceção dos adubos, que já vão com au-
mento de 45% no mesmo período em que o dólar 
subiu 27%, o que é um dado importante. As empre-
sas estão com alguns estoques de insumos da safra 
passada, o que não é conveniente para elas. 

Apesar de esse custo em sacas/ha estar acima 
da minha média, tenho que levar em consideração 
o que todos anunciam e que também sei: teremos 
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enormes dificuldades de manter a rentabilidade 
para a próxima safra. Bem, dessa vou escapar e me 
antecipar. Vou travar o preço hoje mesmo e com-
prar agora, de uma só vez, todos os insumos neces-
sários. Aqui a liquidez ajuda, e muito.

Com essa rotina de comercialização e compra 
de insumos, posso não vender a soja em picos de 
preço, mas garanto uma boa rentabilidade, mante-
nho meu custo médio anual em torno de 32/33 sc 
de soja/ha na média e, com isso, boas noites de 
sono. Aqui nesse raciocínio está explícito que me 
interessa é quantos sacos de soja me sobram, e não 
quantos vou colher.

Mal comparando, fico preparado com uma 12, 
dois canos. Quando enquadro os 32/33 sc de soja 
por/ha, toco fogo.

Esse é o raciocínio que alguns não conseguem 
entender. No momento de travar o custo da lavoura, 
não me interessa saber se a Europa quebrou ou se 
a China pegou fogo. Não me interessa, nem preciso 
saber se a saca de soja está para subir ou cair, e mui-
to menos ir vendendo aos poucos, para fazer média. 
Estou vendendo parte da futura safra agora, hoje. 
Aqui defino quanto vai ser o custo da safra seguinte. 

Bem, sabendo o que vou colher na média em 
sc/ha e mantendo meu custo médio em sc/ha, man-
tenho facilmente o controle financeiro da atividade. 

Com outros 25% do que vou colher (11 sc/ha) 
não preciso me preocupar, pois o arrendamento, 
sementes, colheita e o agrônomo eu pago em sacas 



Lucre sempre com a soja | 57

de soja mesmo – tanto faz a soja estar em R$ 40 ou 
R$ 60, não vai mudar nada. Mais um motivo para 
terceirizar a colheita.

Existem diversas outras ponderações que vão 
aparecendo e que ajudam a aumentar a lucrativida-
de. Por exemplo, já ocorreu de, ao pagar a colheita 
ou o arrendamento, a soja estar tão desvalorizada 
que fico com ela a título de liquidez e pago essas 
despesas com reais. Lembrando sempre: são pe-
quenas decisões positivas que, somadas a outras 
tantas, melhoram o nosso lucro final.

Os outros 25% são meu lucro, arrisco se qui-
ser, mas é bom segurar um pouco e ficar de olho 
nos 50% vendidos em contratos futuros, pois, se 
a safra der abaixo da média e não tiver a soja para 
entregar ao comprador, a multa será alta. Sempre 
seguro essa quantia prevista até ter uma definição 
completa da lavoura.

Temos ouvido frequentemente, principalmen-
te em palestras, que é impossível estabelecer um 
mecanismo que garanta rentabilidade, pelo simples 
fato de não ser previsível o preço futuro da soja. 

Segundo cita em suas palestras o administrador 
de uma das maiores corretoras de cereais do es-
tado, Antonio Sartorio: “É ‘burrice’ querer se pro-
gramar para melhorar a rentabilidade pelo mesmo 
motivo, não ter como saber dos preços futuros”. 

Até podemos entender o desencontro de infor-
mações, acho que todos, dentro de suas respecti-
vas áreas, estão certos. Os analistas precisam de 
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uma visão futurista do mercado. Os corretores, de 
prever a movimentação global dos estoques. E nós, 
pequenos e médios produtores, temos de nos preo-
cupar com a renda, para nos manter na atividade 
rural. São focos diferentes que fazem com que as 
ferramentas de análise sejam diferentes. Um cerea-
lista não pode afirmar que é impossível administrar 
a renda no campo sem o conhecimento das ferra-
mentas disponíveis ao produtor. 

O sistema de Federação da Agricultura do esta-
do do Rio grande do Sul (Farsul), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Casa Rural, su-
gere, em seu relatório econômico 2014/2015, que 
a compra de fertilizantes seja feita em maio, pois 
tem sido assim, e que os inseticidas devam ser ad-
quiridos em agosto. Afirmam também que é melhor 
comprar os herbicidas no primeiro semestre que no 
segundo. 

Penso que esse raciocínio se encaixe mais para 
alguém com um perfil técnico ou com experiência 
suficiente para lidar com imprevistos e que adore 
risco. Até acredito ser possível desmembrar a aqui-
sição de insumos dentro de determinado sistema 
utilizado, mas que linguagem utilizar para viabilizar 
isso com o pequeno e médio produtor? 







O processo  
como um todo
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O sistema de compra de insumos e comercializa-
ção da safra de soja é um conjunto de medidas 

que estão contidas em uma determinada lógica. As 
ferramentas vistas anteriormente somadas com as 
ponderações individuais de cada um definem o ca-
minho a ser tomado. Embora as ferramentas sejam 
comuns a todos e o raciocínio inicial seja o mesmo 
– garantir uma renda constante –, os dados levan-
tados em nossa propriedade nos conduzem a cami-
nhos diferentes. O que serve para um não neces-
sariamente serve para outro. Como exemplo farei 
algumas ponderações a respeito de meus dados, 
demonstrando com isso o caminho que tomo e os 
benefícios conseguidos. Observemos a tabela a se-
guir.

Ano
Média colhida 

(sc/ha)
Custo 
(sc/ha)

Custo +  
3 sc/ha

LL

2011/2012 28,36 33,00 36,00 -7,64
2012/2013 52,15 23,76 26,76 25,39
2013/2014 49,11 29,80 32,80 16,31

 
Média 3 anos 43,21 28,85 31,85 11,35

Esta planilha anterior contém dados referentes 
a safras e despesas já transformadas em sacas de 
soja ao decorrer dos últimos três anos.

Quanto à produção, já vimos que, apesar de 
duas colheitas terem sido de praticamente 50 sc/
ha, a média foi de 43,21 sc/ha.

Já em relação aos custos da lavoura, tivemos al-
tos e baixos, mas a média dos três últimos anos foi 
de 31,85 sc de soja/ha. Este é o meu foco principal, 
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não deixar cruzar muito dessa média, para que meu 
lucro, objetivo final, fique entre 11/12 sc/ha. Minha 
meta é essa, e cada um de nós deve ter a sua.

Uma ponderação interessante: na safra 
2011/2012, ano da seca, colhi apenas 28,36 sc/ha, 
e meu LL foi negativo (-7,64 sc/ha). No ano seguin-
te, meu lucro foi de 25,39 sc/ha. Seria um recorde? 
Penso que não. Como na safra anterior colhi a me-
tade do previsto, na seguinte coloquei a metade do 
adubo, o que se refletiu no lucro do ano seguinte. 
Passei a chamar isso de agricultura de “percisão” 
(pois nesse momento “percisei”, e muito, dela). 
Tendo à mão a fertilidade correta do solo, foi fácil 
reduzir na mesma proporção a adubação, e fui bus-
car meu adubo de volta. É o que nos interessa com 
essa nova visão. Um ano compensa o outro.

Analisando em separado, seria um grande erro. 
Imaginem, em um ano me dei mal, paguei juros e 
atrasei várias contas; no outro deitei e rolei, deu até 
para comprar camionete nova, renovar maquinários 
e, segundo nossa cultura, aumentar as dívidas. Se-
riam os dois extremos.

Concordo que as safras devam também devem 
ser analisadas separadamente, só que, até o mo-
mento de determinar o lucro final em sacas de soja. 
Insumos que sobram de uma devem ser “vendidos” 
para a safra do ano seguinte, até mesmo sementes, 
e nem poderia ser diferente. Porém, ao encerrar-
mos uma safra, o que precisamos levar em conta 
é o que nos sobrou em sacas de soja e ver então 
como proceder dali em diante. 
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Quando analisamos em conjunto (como uma 
média), chegamos a uma conclusão mais equilibra-
da, a de que um ano praticamente compensa o ou-
tro, e como vimos, evitamos assim os juros altos e 
todos os incômodos que teríamos. 

 Vejamos, na tabela seguinte, a composição dos 
últimos cinco anos.

Ano Colheita/ha
Custo final 

sc/ha
C/ +  

3 sc/ha
LL

2009/2010 50,48 29,63 32,63 17,85
2010/2011 40,19 27,88 30,88 9,31
2011/2012 28,36 33,00 36,00 -7,64
2012/2013 52,15 23,76 26,76 25,39
2013/2014 49,11 29,80 32,80 16,31

Média de 3 anos 43,21 28,85 31,85 11,35

Média de 5 anos 44,05 28,814 31,81 12,24

Conforme já tínhamos observado, apesar de 
três safras colhidas de 50 sc/ha, a média de colhei-
ta manteve-se, e como vimos, certamente ela vai 
aumentar, mas muito lentamente. 

Os custos se mantiveram no patamar almejado 
(31/32 sc/ha), apesar de ter tido, na safra 2011/2012, 
um gasto extra com a implantação da agricultura de 
precisão em uma área de terra arrendada. 

Um raciocínio importante: quando nosso pro-
pósito é fixar as despesas, nossos procedimentos 
se ajustam. Vejamos alguns exemplos. Se ao mon-
tar o custo da próxima safra ele ficou, em sacas de 
soja, muito acima de meu objetivo, corto alguma 
despesas, tais como cercas, reformas ou até mes-
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mo algum investimento que possa ser prorrogado. 
Com isso mantenho o equilíbrio entre receitas e 
despesas.

Se o meu custo estiver abaixo do planejado, 
aproveito e compro aquela semente certificada que 
vinha adiando ou até mesmo antecipo a correção 
da acidez do solo (aplicação de calcário) para este 
ano. Nesses momentos favoráveis é que sempre 
dou prioridade à correção do solo e mantenho os 
investimentos.

Lembre-se de que, nesse sistema adotado, não 
entra na análise anual de custos a compra de equipa-
mentos, pois são adquiridos sempre que necessário 
e a qualquer tempo com aqueles três sacos de soja/
ha lançados previamente como despesa e reserva-
dos para a atividade. O que seria um pesadelo para 
o produtor (a compra de equipamentos), com esse 
modelo administrativo se torna um ato de rotina.

Como já tínhamos observado, se tenho uma 
média de colheita definida e trabalho para ter as 
despesas dentro de uma média que acho viável, au-
tomaticamente o lucro líquido deve se manter tam-
bém. Se observarmos a tabela anterior, podemos 
comprovar isso.

Observem. Em 2013, quando tive um lucro líqui-
do de 25,39 sc/ha, imaginem quantas sacas de soja 
retirei como remuneração pelos serviços prestados 
à atividade? 10 sacas de soja/ha. MA$$... em 2012, 
quando tive um prejuízo de 7,64 sc/ha, o que pode-
ria ter retirado como remuneração? Também retirei 
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dez sacas de soja/ha, ora. Essa é a recompensa por 
me considerar empregado da atividade. Não tiro 
nada dela, mas também ela não tira nada de mim.

Na última página do meu primeiro e até en-
tão único livro, A lógica da economia rural, afirmei 
que, aplicando essas regras, a cada quatro safras 
sobraria uma, sem esforço extra ou qualquer outro 
tipo de investimento. E sobra mesmo. Escrevi rin-
do, mas falei sério. Em nove safras, por duas vezes, 
olhei para o caixinha da atividade e havia essa so-
bra. Como não compro campo e não sou de ferro, 
saquei e não investi, gastei. Essa é a recompensa 
por administrarmos com os pés no chão.

Vejamos a tabela a seguir com os dados dos 
últimos dez anos.

Ano Colheita /ha
Custo final 

sc/ha
C/+ 3 sc/

ha
LL

2004/2005 23,59 24,58 27,58 (3,39)
2005/2006 42,15 19,64 22,64 19,51
2006/2007 42,27 26,56 29,56 12,71
2007/2008 38,00 21,35 24,35 13,65
2008/2009 45,15 29,16 32,16 12,99
2009/2010 50,48 29,63 32,63 17,85
2010/2011 40,19 27,88 30,88 9,31
2011/2012 28,36 33,00 36,00 (7,64)
2012/2013 52,15 23,76 26,76 25,39
2013/2014 49,11 29,80 32,80 16,31
Média de 

3 anos
43,21 31,85 11,35

Média de 
5 anos

44,06 31,81 12,24

Média de 
10 anos

41,15 29,53 11,61
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Fiz investimentos altos nos últimos quatro anos 
em fertilidade do solo, o equivalente a uma adu-
bação extra, e mesmo assim o custo médio não se 
alterou significativamente. É o benefício por man-
termos os custos da lavoura dentro de uma deter-
minada média.

Se não tivermos a liquidez suficiente, certamen-
te levará algum tempo até conseguirmos um resulta-
do satisfatório. Releiam A lógica de economia rural. 
Levei perto de cinco anos para conseguir implantar 
esse sistema, e nem foi tanto pela liquidez como foi 
por desconhecer esse sistema. Bem, agora que o sis-
tema já é conhecido, é só ir devagarito e sempre. 

Hoje, além dos 11/12 sacos de soja/ha que 
sempre tenho de resultado, sobrou-me ainda uma 
terra extremamente fértil, inclusive as que arrendo. 
No (vol. 1, p. 81), afirmo que o único investimento 
viável em campos de terceiro é a agricultura de pre-
cisão (investir no aumento do potencial produtivo 
do solo), o que aqui demonstro claramente e reafir-
mo; é lucrativo tanto para o arrendatário como para 
o proprietário.

Outro benefício de uma terra extremamente 
produtiva é sua valorização (vol. 1, p. 116).

Ao longo desses dez anos, tivemos safras ge-
nerosas, enormes secas, a China deu de china mes-
mo, subiu, desceu e aconteceu, a bolha imobiliária 
quebrou os bancos americanos, a Europa entrou 
em crise, mas o que interessa mesmo é que o lucro 
líquido se manteve e me manteve também.





Índice PAB
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Mesmo o estoque global da soja estando em ní-
veis normais para determinada época do ano, 

dezenas de previsões especulativas a respeito das 
possíveis variações nos estoques futuros jogam os 
preços para cima ou para baixo. Exemplo:

Estoque normal, preço estável e a China, que 
compra o equivalente a toda a produção brasileira, 
devolve alguns navios de soja e corre o boato de 
que vai reduzir as compras do produto. Pronto, cai 
a casa, e o preço que até então era considerado 
despenca – e isso que muitas vezes o fato nem se-
quer acontece, mas alguns analistas mais afobadi-
nhos divulgam o suposto fato, e o preço cai igual. 
Resumindo, acontecendo o fato ou não, o preço 
cai, e o produtor se ferra. 

Um conceituado economista, ao ler meu traba-
lho, com toda a razão, esclarece que, sob a ótica de 
mercado, esse preço final é o preço justo, pois se o 
mercado paga, é porque vale.

Tudo bem, mas como produtor, prefiro pen-
sar que o preço justo é o relacionado ao estoque 
existente, e a esse preço chamo de preço real da 
soja, que pode sofrer uma variação positiva ou ne-
gativa de acordo com perspectivas do dia. 

No mercado de ações, essa commodity (merca-
doria), que no caso é a soja, é negociada na bolsa 
de valores por especuladores que procuram com-
prar quando o preço está em baixa e vender na alta. 

Os especuladores vivem disso, de análise das 
perspectivas futura dos estoques associados à dispo-
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nibilidade do mercado comprador, e é jogo rápido. 
Pela manhã uma coisa, e pela tarde, outra. Os analis-
tas seriam como as gotas de um copo d’água quando 
jogado em chapa quente, precisam dar uma opinião a 
cada pulo, para balizar os investidores. Os investido-
res compram ações quando o analista pula e vendem 
quando ele toca na chapa quente. É quase isso.

Raciocinemos como produtores: os estoques 
existentes nunca variam num piscar de olhos, e caso 
haja alterações em médio prazo, também em prazo 
médio se ajustam e voltam a abastecer normalmen-
te o mercado, como tem sido ao longo dos séculos. 

Nosso objetivo é identificar com a maior preci-
são possível em quanto o preço real da soja é afe-
tado por essas perspectivas e criar um índice que 
meça essa alteração. Esse índice, que desenvolvi, 
chamo de PAB. Ele nos será muito útil no momen-
to de negociarmos a safra, nos indicará se estamos 
vendendo nossa produção por um valor acima ou 
abaixo do que ela realmente vale.

Bem, vamos ao trabalho. Agora que aprende-
mos a trabalhar com médias, vai ficar extremamen-
te mais fácil entendermos o índice PAB e sua apli-
cação, pois sua formação também é praticamente a 
mesma média que vimos até aqui. Uma pequena e 
importante justificativa técnica:

Após a divulgação do PAB, fui muito consultado, 
e dezenas de esclarecimentos me foram solici-
tados. E a maioria, com razão, questiona: mas 
o PAB é só uma média? Só isso? Sim, é só isso. 
Mas confesso, não é só uma média simples, é 
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uma média móvel simples (MMS). Só que, quan-
do analisada em um intervalo isolado na série 
temporal, no caso da soja, ela tem as caracterís-
ticas da média aritmética, e utilizei esse artifício 
para que a linguagem para o produtor ficasse 
clara.

Profissionais da área de estatística e analistas de 
mercado na bolsa de valores lidam muito com 
essas ferramentas. Podem ser de três tipos de 
médias: aritmética ou simples; geométrica; ou 
exponencial (Alexander Elder), e existem regras 
que identificam qual tipo delas se encaixa me-
lhor na série temporal a ser analisada.

Segundo Allen (1988) e Spiegel (1993), a média 
móvel tem a propriedade de reduzir flutuações 
indesejáveis de uma série temporal.

Inicialmente associei várias ponderações sobre 
o mercado da soja com as flutuações que leva-
vam às curvas da série temporal de preços, em 
certos pontos ao extremo e em outros à média, 
com relativa constância. Parece complicado, 
mas extremamente compreensível uma vez ob-
servadas as ponderações que veremos a seguir.

Vejamos agora passo a passo o caminho percor-
rido na íntegra até os dias de hoje. Para melhor com-
preensão e aplicação do índice PAB, acatarei algumas 
sugestões recebidas nesses meses após a apresenta-
ção do PAB e mudarei alguns padrões que havia pré
-estabelecido. Entre eles, passarei a utilizar o preço 
bruto oferecido ao produtor em vez do preço líquido; 
para a MMS, em vez de 36 meses, utilizarei 12 me-
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ses. O preço considerado para a soja em determinado 
mês é o preço médio desse respectivo mês.

Observemos as curvas de preços da soja a se-
guir e as ponderações utilizadas. Comecei a desen-
volver o PAB entre 2009/2010. Iniciaremos a partir 
deste período.

Inicialmente, se observarmos bem, os preços 
de dezembro são similares em todos os anos ana-
lisados. As linhas de todos anos convergem para 
esse ponto. Por que será que ocorre isso? Certa-
mente não é por coincidência. A média de dezem-
bro, em quatro anos, foi de R$ 41,29/sc, ou seja, 
os números nos mostram que, de 2008 a 2011, em 
dezembro de todos os quatro anos, o preço da soja 
ficou na casa dos R$ 41,00/sc, apesar das grandes 
flutuações ocorridas ao longo de todos os quatro 
anos. Observem na tabela a seguir.

ANO 2008 2009 2010 2011 Média
Dez. 43,50 40,50 41,63 39,53 41,29
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Aqui o primeiro questionamento: o que leva 
o preço da soja a atingir o mesmo patamar de R$ 
41,00 todo santo mês de dezembro? Quatro anos 
consecutivos? Se fosse dois anos, tudo bem; três 
já não é mais coincidência; mas e quatro? Aqui já 
fiquei encucado pela primeira vez.

Minha primeira ponderação: no mês de dezem-
bro, os EUA (o maior produtor mundial de soja) já 
fizeram sua safra e abasteceram o mercado. No 
Brasil e na Argentina, segundo e terceiro maiores 
produtores mundiais, respectivamente, toda a la-
voura foi semeada. 

Nesse momento, o preço da soja não sofre 
pressão externa alguma. Nada de grandes expec-
tativas, e analistas podem tranquilamente curtir as 
férias de verão. Curioso, passei a observar a mé-
dia de novembro e concluí que os valores se man-
tinham. Bem, os dois meses apresentam médias de 
preços muito próximas, pensei. Observem a seguir 
a média de novembro.

ANO 2008 2009 2010 2011 Média
Nov. 42,25 41,00 39,96 38,38 40,40

Com atenção, verifiquei que a média de preços 
de outubro também se manteve igual. Aqui fiquei 
realmente com muitas indagações – observem a 
média de outubro. 

ANO 2008 2009 2010 2011 Média
Out. 41,75 40,75 37,56 39,48 39,89
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Bem, o jeito era planilhar os outros meses, e real-
mente foi surpreendente, as médias não se alteraram.

Mês 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

Vejamos como ficam esses dados em um gráfico.
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Aqui o segundo questionamento: será coinci-
dência todos os meses do ano os preços darem a 
mesma média? Variações de até 40% de um ano 
para outro e, no final, continuar dando a mesma 
média? Não é por acaso, pensei. 

Confesso que mercado futuro e bola de cris-
tal não são meu forte, mas uma simples análise de 
números em série temporal? Tendo conhecimento 
suficiente para saber que por trás de uma sequên-
cia de números regulares sempre existe uma regra 
comum, persisti na pesquisa. No gráfico acima, adi-
cionei a MMS 12 (média móvel simples dos últimos 
12 meses). Vejamos a seguir como ficou.

Consultei vários profissionais desse setor, pes-
quisei na internet e não encontrei nenhum estudo 
similar em nível de produtor. Achei centenas de estu-
dos técnicos e de análises de mercado com foco no 
preço futuro e na movimentação global de estoques.

Tentei diálogo com alguns analistas, só que, 
conforme vimos, andam de Jumbo lá nas alturas 
se antecipando a possíveis variações no mercado 



Lucre sempre com a soja | 77

de soja, e eu precisava de informações mais “casei-
ras”, do dia a dia. 

O tempo passava, e não me saía da cabeça a 
lembrança de um professor do tempo da faculdade. 
Eu, sempre agitado, e ele, muito calmo – tinha uma 
voz pausada e marcante.

“Santiago”, dizia-me ele durante as análises 
que fazíamos em aulas de teoremas, “persista e 
acredite nos números, eles sempre têm algo a di-
zer”. “Acredite!”, repetia sempre.

Tal qual naquela época, fico “encucado” quan-
do não tenho uma compreensão lógica do assun-
to, acho que é o tal de TOC (transtorno obsessivo-
compulsivo) de que tanto os psiquiatras falam.

 Já desconfiava de que a média só poderia ser o 
preço “real” da soja, e as oscilações sobre a média 
seriam os “bônus” acrescidos ao preço da soja de 
acordo com as expectativas de mercado, que um 
dia jogam o preço para cima e no outro para baixo. 
Certamente o caminho estava correto, mas ainda 
não era conclusivo. Faltava embasamento. Oscila-
ções totalmente irregulares e médias constantes? 
Não se encaixavam, pensava eu.

Algum tempo depois, ao escutar as ponderações 
de um analista do mercado de soja, me dei conta da 
peça que faltava no “quebra-cabeça”. Ele citou apro-
ximadamente oito fatos que poderiam influenciar sig-
nificativamente nos estoques mundiais da soja.

Se o mercado acha que vai faltar soja, o esto-
que existente passa a valer mais (bônus positivo, pa-
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gam mais); caso contrário, bônus negativo, pagam 
menos, mas até aqui já vimos, e até o santo papa já 
sabe. Do que não tinha me dado conta é das conse-
quências que essas previsões diárias provocam. Esse 
procedimento é uma rotina diária, ou seja, em esta-
tística equivale a uma constante (K) ao longo da linha 
do tempo. A peça que faltava do “quebra-cabeça”.

Tal qual uma moeda jogada diariamente para o 
alto ao longo dos anos, a tendência é de 50% das 
vezes dar cara (preço positivo) e de 50% dar coroa 
(preço negativo) que se jogados num gráfico irão se 
anulando ao longo do tempo originando uma curva 
para a MMS praticamente reta, de ordenada ten-
dendo a zero.

Transportando esse raciocínio para nossa análi-
se. As curvas anuais desenvolvidas a partir do preço 
mensal da soja, quando sobrepostas, as amplitudes 
excessivas provocadas pelos boatos de mercado, 
tal qual as moedas, se anulam, restando uma curva 
(média) de baixíssima oscilação. 

A MMS 12 (média móvel simples de 12 meses)  
reduz ainda mais essas oscilações e seguramente 
representam o preço real da soja, aquele preço que 
realmente depende da velha lei da oferta e procura, 
ou seja, do estoque existente. Plenamente justificá-
vel. Bingo. 

Mas ainda restava uma última dúvida: por que 
a MMS, quando aplicada aos preços de outras com-
modities do gênero alimentício, se afasta muito de 
média aritmética simples, o que não ocorre com a 
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soja, em que ambas são similares. Daí aquela per-
gunta que mais me fizeram depois de divulgado o 
PAB: mas é só uma média? Só isso? 

Sim, agora posso reafirmar e justificar, é só isso, 
uma média. Há muito a cultura de soja deixou de 
ser uma commodity sazonal tal qual o mamão, por 
exemplo. Sempre, em algum canto do planeta, tem 
alguém plantando ou colhendo soja, ou seja, repon-
do os estoques existentes. Quanto mais constantes 
os estoques, mais constante é o preço, e mesmo a 
China comprando o equivalente a toda a produção 
do Brasil, há um estoque regulador significativo. A 
pergunta que deveria ter sido feito era a seguinte:

O que justifica o preço real da soja ser repre-
sentado pela MMS?

Paralelamente a toda essa pesquisa, fui procu-
rando segurança na comercialização da safra e na 
compra dos insumos, o que me levou a desenvolver 
esse sistema. Hoje realmente tenho uma compreen-
são clara e lógica do processo como um todo. 

Apesar de trabalhar só com esse sistema, sei 
que muitas vezes o que serve para um não ser-
ve para outros. Porém, esse índice, o PAB, vem a 
preencher uma lacuna existente no período de co-
mercialização e tenho certeza de que, de uma ma-
neira ou de outra, trará benefício a todos os sojicul-
tores. Em razão disso, sugiro que ele sempre seja 
divulgado junto com o preço oferecido pela soja 
disponível. O PAB está disponível no site do livro A 
lógica da economia rural (economiarural.com.br) e 
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é divulgado diariamente, tendo como base o preço 
bruto de pedra oferecido ao produtor. 

Vejamos como ficam as curvas ao longo de 
todo o período analisado com a MMS 12, curva que 
só interessa aos mais técnicos e a órgãos que irão 
divulgar o índice PAB.

Podemos concluir com segurança que, toda vez 
que nos propuserem um valor acima da MMS 12 
(em preto), estaremos ganhando; porém, quando 
nos oferecerem um valor abaixo dela, alguém esta-
rá ganhando por nós.

Resumindo, a MMS serve como referência para 
o preço ofertado pela saca de soja. O índice PAB 
nada mais é do que a relação entre o preço ofere-
cido e a MMS.

PAB = (preço bruto da soja / MMS 12).

Dada a importância de levar ao produtor essa 
informação de maneira clara e objetiva, proponho 
que seja divulgado somente o índice acompanhado 
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do preço bruto da saca de soja pago ao produtor, 
conforme modelo abaixo. 

Índice PAB
Data

Commodity (R$) PAB

R$ 1.00

Referência do preço

Esse índice serve para quaisquer outras com-
modities, só que, de acordo com a sazonalidade de 
cada uma, outras considerações devem ser levadas 
em conta. As ferramentas utilizadas para o cálculo 
são as mesmas que, associadas às ponderações vis-
tas até aqui, consolidam o índice PAB.

Algumas conclusões óbvias e observações téc-
nicas que podemos tirar desse estudo antes de 
prosseguirmos. 

Uma vez que lidamos com médias, qualquer flu-
tuação indesejável, como dizem Allan e Spiegel, será 
atenuada e não se refletirá significativamente na MMS. 
Com a certeza de ter isolado o preço “real” da soja em 
determinado momento e de que esse preço realmente 
depende do estoque existente, só uma variação signi-
ficativa dos estoques poderia mudar radicalmente a 
tendência da curva MMS. O que significa isso?

Que em relação ao produtor, com essas ferra-
mentas que aprendemos até aqui e trabalhando 
com as médias, temos plena condições de medir 
com antecedência as oscilações de preços, de ori-
gem seja econômica, seja climática. Poderemos ob-
servar ainda, na MMS, a tendência dos preços, o 
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que nos dá tempo para tomar decisões administra-
tivas e financeiras em tempo hábil.

Não tínhamos como saber quantos sacos de 
soja/ha iríamos colher na safra seguinte, porém, 
sabíamos de quanto seria a média e aprendemos 
a trabalhar com ela. Agora não podemos adivinhar 
qual será o preço da soja daqui a quatro ou seis me-
ses, porém, saberemos qual sua tendência. Só isso, 
mesmo raciocínio.

É importante lembrar que essas decisões ad-
ministrativas são tomadas em cima de dados reais 
e do preço da soja do dia, o que diminui significati-
vamente a possibilidade de erro. Isso nos conduz a 
um lucro constante com pouquíssimo risco. 

Em meados de 2011, ao analisar tendência em 
uma MMS, fiz uma ponderação que transcrevi no 
(vol. 1, p. 128):

Para mudar essa curva de tendência radical-
mente, somente “caindo a casa”, acontecen-
do algo inédito e imprevistos de grandes pro-
porções que mudem radicalmente o estoque 
ou a demanda mundial por um longo período 
de tempo. Em se tratando de média, não se-
riam três ou quatro meses de pequenas varia-
ções que alterariam a tendência. É o que nos 
mostram os números.

Brinquei muito afirmando que, para mudar ra-
dicalmente a tendência dessa MMS 36 (era com a 
qual eu trabalhava), só caindo um cometa na Terra. 
E o pior é que caiu mesmo. Vejamos a seguir.







Interpretando  
o PAB
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Bem, o que tínhamos para aprender ou desapren-
der, já vimos. Sigamos em frente analisando o 

desenrolar dos fatos com nossos conhecimentos 
adquiridos. Vejamos nosso gráfico já atualizado 
com os anos de 20012 e 2013.

Observemos abril de 2012, quando se iniciou 
a disparada dos preços da soja, consequência de 
sucessivas secas que realmente mexeram com os 
estoques mundiais. No (vol. 1, p. 132), analisamos 
detalhadamente esse fato.

Uma observação importante para aprendermos 
a lidar com a MMS: de janeiro a agosto de 2013, a 
MMS nos dava a direção para onde os preços es-
tavam indo e nos indicava claramente que o preço 
pago estava abaixo dela. Ela é o preço real. Ob-
servem isso no gráfico anterior. A curva da MMS, 
considerem fixa, e a curva do preço pago, como 
um elástico, sempre acaba indo em direção à da 
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MMS. De agosto a dezembro de 2013, a MMS nos 
informava que os preços estavam mais altos que o 
normal, pois o preço pago estava acima da MMS, 
fazendo com que ela puxasse a curva dos preços 
pagos em direção a ela.

No decorrer de 2013, algumas ponderações ló-
gicas associadas às curvas anteriores delineavam o 
que estava para acontecer.

Já em agosto/setembro de 2012, observava-se 
que o preço da saca de soja estava chegando ao 
teto máximo, pois o próprio mercado estava crian-
do resistência, e o preço, perdendo a sustentação. 
Os sinais foram evidentes, dezenas de aviários de-
sativados, causando séria mortandade de aves por 
falta de ração. A suinocultura tornava-se inviável, 
e o mercado já andava atrás de outro tipo de pro-
teína que não a de soja. Observem que a curva da 
MMS já se invertia mostrando a nova tendência. Foi 
quando fiz este primeiro alerta (vol. 1, p. 133):

É importante observar que em dezembro, tan-
to em 2012 como em 2013, os números con-
vergem para o mesmo ponto, indicando um 
novo patamar para os preços para a soja. 
O nosso preço ‘’real” da soja, sabidamente, vai 
encontrar um novo patamar estável mais eleva-
do, mas sabidamente bem inferior ao praticado 
hoje, e não custa nada lembrar o quanto isso afe-
ta nossa lucratividade, fiquemos atento a isso.

Outras consequências foram registradas no (vol. 
1, p. 63), quando analisamos os problemas que viriam 
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da alta dos insumos, estradas, arrendamentos etc... 
face à valorização por um tempo prolongado da soja.

Se juntarmos a curva de 2014 ao gráfico ante-
rior, observaremos que tudo se confirma com mais 
nitidez. Observem o gráfico acima.

Aqui também ficam evidentes todas as obser-
vações feitas anteriormente. Novamente as curvas 
se encontram em dezembro, confirmando todas as 
ponderações feitas anteriormente, e, o que é me-
lhor, sem bolinha de cristal. As curva da MMS nos 
mostram com clareza a tendência dos preços. 

Adicionei ao gráfico anterior uma curva MMS 
24 (média móvel de 24 meses) para observarmos 
que tanto a MMS 12 como a MMS 24, para o caso 
da soja, são eficientes. Optei pela MMS 12 por re-
agir mais rapidamente às oscilações do mercado, 
nos antecipando com mais agilidade em relação à 
tendência dos preços.
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Claramente podemos observar, no gráfico an-
terior, os novos patamares para o preço da soja. Na 
tabela a seguir, o índice PAB confirma isso, ao ir se 
ajustando em torno de 1 à medida que os estoques 
se normalizam.

Mês R$ PAB
Jan/14 62,25 1,18
Fev/14 64,5 1,21
Mar/14 65,75 1,22
Abr/14 64,5 1,18
Mai/14 63,25 1,14
Jun/14 63,25 1,13
Jul/14 59,75 1,06

Ago/14 58,55 1,03
Set/14 53,95 0,94
Out/14 55,05 0,95
Nov/14 58,75 1,01
Dez/14 60,37 1,03

Em maio/junho de 2014, fim de safra, conforme 
vimos, o índice PAB nos mostrava uma sobrevalo-
rização de 13/14% – uma sobrevalorização excep-
cional ocorrida por uma catástrofe climática, e mes-
mo assim dezenas de produtores seguraram a soja 
apostando em R$ 70,00.

Nesse período, a soja depositada valia U$ 29, 
momento único para vendê-la e comprar todos in-
sumos, fixando um baixo custo para a lavoura se-
guinte, mas passou em branco para a grande maio-
ria dos produtores simplesmente por falta de uma 
referência de preços para a soja (PAB) e de uma 
política bem definida de comercialização.
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O índice PAB em 1,03 (3% de sobrevalorização) 
já sinaliza uma ótima oportunidade de venda em 
caso de necessidade. É uma referência. 

Novamente o bom senso nos diz que não in-
teressa o quanto recebemos, e sim o quanto nos 
sobra, e é em cima desse conceito que temos de 
trabalhar.

O sonho das grandes empresas comerciais ou 
industriais é conseguir uma rentabilidade de 1,6% a 
1,8 % de lucratividade. Revendas de veículos, seja 
de quatro ou duas rodas, com 1,6% de rentabilidade 
são cobiçadas pelo mercado, e nós, produtores, se-
guramos um estoque com sobrevalorização de 15% 
e ainda achamos que isso não é um risco para a so-
jicultura. Em qualquer empresa do mundo, o maior 
risco é ter um administrador que pense assim.

A seguir apresentamos o comportamento da 
curva de preços da soja ao longo de todo o período 
que analisamos; a MMS 12 serve de referência.

Observem as duas últimas inversões da curva 
de preços. A primeira delas, ocorrida em maio/14, 
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tem origem na regularização dos estoques após 
uma sequência de boas safras que forçou o preço 
da soja para baixo. A segunda inversão, em dezem-
bro/14, tem origem na disparada do dólar, que for-
çou o preço da soja para cima.

Observemos também que, à medida que os es-
toques mundiais vão se equilibrando, as oscilações 
entre as curvas vão reduzindo, nos mostrando mais 
uma vez que, no caso da soja, o preço real pode ser 
representado pela MMS.

É nítido que a MMS aponta com precisão para 
qual será o valor médio futuro da saca de soja. Pos-
so não saber qual será o preço ofertado daqui a 
dois ou quatro meses, mas sei com certeza que es-
sas oscilações alterarão muito pouco a MMS. Aqui 
cabe mais uma vez lembrar a propriedade da MMS 
de reduzir flutuações indesejáveis de uma série 
temporal (Allen e Spiegel).

Raciocinemos agora: se eu administrar toda a 
atividade em cima das médias, sendo que elas não 
variam abruptamente, certamente reduzirei os riscos 
a níveis insignificantes, o que justifica totalmente, na 
minha atividade rural, as médias conseguidas de cus-
to e lucro líquido constantes, ao longo do período 
analisado, na tabela que apresentei anteriormente. 

Aqui está o sentido de tudo o que vimos até 
agora, e com um foco totalmente diferente do da-
queles que procuram, num futuro distante, o prová-
vel preço nominal da soja. 

Trabalhamos com dados existentes e num inter-
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valo de segurança satisfatório, e o que é melhor, sem 
a tal bolinha de cristal, com ferramentas administrati-
vas muito práticas e ao alcance de qualquer produtor. 

Uma atividade que sustenta milhares de famí-
lias não pode ficar à mercê de clima ou de oscila-
ções rotineiras de mercado. Claro que existem ra-
ríssimas situações que provocam mudança brusca 
no mercado, praticamente inviabilizando uma de-
terminada atividade, mas são raras. Ocorreu com o 
trigo em 1978; até então era altamente lucrativo, e 
num curto espaço de tempo já deixou de ser viável. 
Todos os que não tinham algum controle de cus-
tos e insistiram desapareceram do mercado. Muitos 
foram para a pecuária e se mantiveram em outra 
atividade, como foi o caso do Sr. Bonoto (vol. 1, p. 
90), que mais tarde, com o “boom” da soja, voltou 
para a agricultura.

Situação similar aconteceu quando Collor, em 
1990, extinguiu o Instituto Brasileiro do Café, der-
rubando o preço mínimo garantido pelo governo. 
Foi um verdadeiro caos para o setor, pois todo o 
café era adquirido pelo governo com o preço lá nas 
nuvens; imaginem quando ele caiu 50% e permane-
ceu assim por vários anos! Como ficou o mercado 
dessa atividade e como ficaram as empresas que 
dependiam do setor, tais como as de máquinas, im-
plementos e insumos? São raras situações, porém, 
é mais um motivo para termos o controle financeiro 
da atividade sempre à mão.







Despesas 
complicadas
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Tirando a importância da liquidez, as despesas 
ocupam o principal lugar no contexto de qual-

quer negócio, e como já vimos no livro A lógica da 
economia rural, é de fácil controle e análise. 

Agora que controlamos as receitas pela média, 
certamente saberemos controlar as despesas tam-
bém pela média, pois ferramentas temos de sobra 
para isso. Lembre-se de que, ao controlar as despe-
sas, controlamos junto os quantitativos e que estes 
vão nos servir de histórico tanto para orçamentos 
futuros como para controle contra desperdícios.

Um exemplo já citado: se gastamos 5.000 litros 
de diesel na média dos últimos dois ou três anos 
e neste ano gastamos 5.500 litros, das duas, uma: 
ou foi desviado ou aumentou o serviço. Quantos 
litros de combustível orçaremos para a próxima sa-
fra? A média dos últimos três anos, ora. Considero 
sempre três anos para projeções de despesas. E se 
a lavoura aumentar 20%? Aumento minha previsão 
em 20% também. 

Após o lançamento do livro anterior, fui procu-
rado por um número significativo de produtores que 
alegaram que o controle de custos “emperrava” no 
item maquinário. Realmente, desconheço produtor 
que tenha um controle efetivo e correto dos maqui-
nários, e é claro que esse item é fundamental, não 
só ele como também o controle das ferramentas.

Alguns dos equipamentos que possuímos são 
financiados e nem sequer sabemos quantos anos 
ainda faltam para quitação total – muito menos 
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de quanto será o valor da próxima parcela. Outros 
equipamentos já pagamos e nem soubemos quanto 
estão valendo hoje. Ferramentas e equipamentos 
obsoletos, para não dizer “cacos”, pra tudo que é 
lado, e não temos o mínimo controle de quanto nos 
custam.

Aquela pesquisa, no capítulo “Nosso perfil eco-
nômico”, afirma que 86% dos brasileiros assumem 
uma nova prestação de um eletrodoméstico sem 
somar as prestações que já devem. Logo a seguir, 
concluímos que as pessoas levam para dentro de 
suas atividades seus hábitos e costumes. 

Pois nós, produtores, que estamos contidos 
nas pesquisas acima, compramos um equipamento 
financiado sem somar com o que já devemos para 
a safra seguinte. Imaginem agora somar com todas 
as outras diversas despesas de equipamentos que 
temos esparramadas por aí. Seria o controle de cus-
tos necessário dos maquinários disponíveis, o que 
é praticamente impossível para o pequeno e mé-
dio produtor – e para os grandes também. Grandes 
empresas têm um inventário dos equipamentos e 
uma conta na qual lançam uma depreciação (desva-
lorização), mas não é o nosso caso.

Eu procedo da seguinte maneira: jogo como 
custo para compra e reposição de maquinários e 
equipamentos o custo de três sacas de soja/ha 
após o resultado da colheita. As despesas com ma-
nutenção e reposição de peças, lanço normalmente 
como despesas todos os meses. Se algum dia parar 
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de plantar, o maquinário que sobrar considero um 
lucro adicional não previsto. 

Não esqueçamos que o trigo e a pastagem são 
parceiros para ajudar a pagar os equipamentos uti-
lizados e que o rateio deve ser proporcional a sua 
utilização.

Um detalhe: esses três sacos de soja por hecta-
re plantado ficam na atividade, não na minha conta. 
Nunca podemos esquecer que somos empresários, 
e logo veremos como tornar isso uma realidade. 

Tenho sugerido esse procedimento, e tem sido 
muito útil. No (vol. 1, p. 122), já tinha sugerido essa 
alternativa. Inclusive penso que, se essa despesa 
passar de três sacos/ha, deveremos repensar nos-
sos investimentos em equipamentos. Meu custo 
exato com equipamentos é de 2,51 sc/ha, sendo 
que troco a cada seis ou sete anos de uso.

É uma encrenca séria. Em minha região, um 
conjunto de equipamento completo (trator, pulveri-
zador, plantadeira e ferramental) consegue plantar 
com segurança uma área de 500 ha. São necessário 
1.500 sc de soja por ano para pagar esses equipa-
mentos. No caso de plantar uma área muito infe-
rior a essa, precisamos de mais sacas de soja por 
hectare, e à medida que vai diminuindo a área de 
plantio, mais sacos por hectare serão precisos, e 
menos sobrará no final, ou seja, menos lucro terei. 
A encrenca é que esse é o maior custo invisível exis-
tente e o maior responsável pela inviabilização de 
uma lavoura.
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Aqui podemos citar novamente o exemplo da 
colheitadeira. Se ela tem capacidade de colher 400 
ha de soja numa safra e plantamos 250 ha, é um 
tiro de canhão para matar uma pomba. Já estamos 
investindo bem mais do que precisávamos (redução 
de liquidez) e teremos uma despesa mensal eleva-
da, permanente e desnecessária que terá de sair de 
algum lucro que tivermos em alguma outra ponta.

Tratores com potência acima da que necessita-
mos, aquele trator que substituímos e foi ficando, 
uma plantadeira que compramos mas a velha foi fi-
cando, porque pode ajudar lá na frente, são inves-
timentos que, além da alta depreciação (cada ano 
que passa desvaloriza), carregam um custo mensal 
desnecessário unicamente por acomodação nossa.

Daí o cuidado com a aquisição de equipamen-
tos superdimensionados. Parto do princípio de que 
pagar R$ 150 mil por um equipamento não é o pro-
blema, pois só compro se tenho caixa, e deu. O que 
me preocupa são os R$ 2.000 mês que gastarei com 
ele em manutenção. Chama-se custo fixo, e eu es-
tando bem ou mal, é uma despesa mensal que nun-
ca mais sai.

Outro problema é o equipamento desnecessá-
rio. Arrendei uma fazenda para pecuária e por anos 
nunca precisei de trator algum. Alguma cerca no 
fundo do campo que precisasse de reparos, quan-
do meu funcionário passava por lá aproveitava a ca-
mionete e deixava os palanques e tramas no local. 
Sal nos cochos, a mesma coisa. Eventuais roçadas 
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eram feitas com bois mesmo, até que um dia, por 
descuido, um trator passou por lá, foi ficando, e até 
hoje não vivem sem ele. Bem, de uma hora para 
outra o trator passou a ser imprencindível e como 
ouço sempre de meu gerente:

– Como conseguir roçar, fazer cercas e levar o 
sal lá no fundo sem um trator?

Isso sem falar que em toda roçada desman-
cham a roçadeira a paulada nas pedras, por ser um 
campo duro.

Só não entendo como conseguem trabalhar em 
outra fazenda em que arrendo, onde as invernadas 
são bem mais longe da sede, os acessos, bem mais 
difíceis e tenho o dobro de bois. Muito menos en-
tendo por que lá não precisa ser roçado. Certamen-
te se algum trator ficar nessa propriedade por uma 
semana também passará a ser imprencindível e será 
mais um custo fixo que terei.

Todo e qualquer maquinário que for ficando 
passa a ser necessário e aos poucos este custo invi-
sível vai crecendo e afetando a lucratividade.

E tem outra, já observeram o estado de um tra-
tor utilizado pela peonada que lida com gado? O 
custo fixo desse trator é o dobro.







Investimentos
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É necessário, já que citamos investimentos em 
tecnologia para aumento da produção, ponde-

rarmos sobre a bola da vez, a irrigação. 

A irrigação realmente, em determinadas re-
giões, é uma opção muito interessante, mas, con-
forme costumo dizer: 

Recursos para pagar projetos de alta produ-
ção são oriundos da alta produção que se es-
pera desses projetos. 
Irrigação é para quem já produz bastante, apro-
veita totalmente o potencial produtivo da terra 
e tem capacidade tanto técnica como financeira. 
Não contem com a produção para pagar as 
contas antes de um bom tempo.

A melhoria da produtividade deve ser permanen-
te e gradual, e não podemos pular algumas fases, ou 
seja, se não soubermos produzir com o sistema tra-
dicional, não é com irrigação que vamos resolver o 
problema – pelo contrário, vamos agravá-lo. A irriga-
ção exige muito mais dedicação e técnica, portanto, 
não é tábua de salvação para ninguém. É para quem 
tem experiência. Se já não produzimos o suficiente 
tendo tudo à mão, o problema não está na atividade, 
está em nós. Se isso fosse levado em consideração 
no estudo de viabilidade técnica e econômica, meta-
de das irrigações existentes não teria nem nascido. 
Como técnico, vejo mais a venda de um sonho do 
que de uma tecnologia, e novamente com aquela ar-
gumentação fantástica: tá todo mundo botando, e 
vamos lá, que tem financiamento.
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A venda indiscriminada de projetos de irriga-
ção, como está ocorrendo, vejo no mínimo como 
uma grande irresponsabilidade das empresas e 
principalmente do governo. É a mesma política ir-
responsável que leva governos e empresas a inves-
tir maciçamente em transporte individual, e não em 
transporte coletivo, abarrotando nossas estradas 
de caminhões e carros simplesmente por uma po-
lítica arrecadatória que só vislumbra o curto prazo. 
Não seria lógico o investimento em transporte fer-
roviário, hídrico e coletivo?

A implantação de um sistema de irrigação deve 
ser precedida de um estudo técnico de viabilidade 
econômica. E o que seria isso? 

Conforme o próprio nome informa, tem de ser 
exequível e dar retorno financeiro (lucro). Por isso, 
alguns questionamentos se fazem necessários:

•	 Existe energia suficiente, confiável e de cus-
to aceitável? Os recursos hídricos são sufi-
cientes ou terei de colocar um poço arte-
siano depois? A mão de obra disponível é 
capacitada ou vai aprender com os erros? 
O proprietário tem condições administrati-
vas, técnicas e financeiras para desenvolver 
o projeto? A terra tem capacidade de pro-
dução suficiente para pagar o investimento? 

Essas perguntas são referentes à viabilidade, 
mas e quanto ao retorno financeiro? É necessário 
um orçamento completo e detalhado de todas as 
fases do investimento, acompanhado de um crono-
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grama físico-financeiro até o final da primeira safra, 
inclusive com aquele famoso item, o dos imprevis-
tos. Tudo isso ainda assinado por um responsável 
técnico, de preferência da empresa que nos ven-
deu o pacote, para o caso das contas não fecharem. 
Não nos esqueçamos de que ser responsável técni-
co é ser o especialista no assunto (técnico) que se 
responsabiliza caso não ocorra o planejado. 

Tudo isso, quando financiado, passa pelo crivo 
de outro técnico, o do banco financiador, que rees-
tuda o processo e autentica a veracidade das infor-
mações e encaminha para o Badesul (Banco de De-
senvolvimento do Rio Grande do Sul) ou qualquer 
outro do gênero, que também faz uma checagem 
geral e confirma tudo novamente. 

Mas e se nada disso der certo? Todos aqueles 
parceiros e responsáveis envolvidos no projeto de-
saparecem, e fica só o produtor agarrado no pincel. 
Interessante, né?







Afinal,  
a soja é  

um bom 
negócio?
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Um conhecido sojicultor da região me fez um 
questionamento que achei interessante.

“Paulo, como é que meu pai comprou uma 
quantia significativa de terras com a agricultu-
ra e hoje, plantando tudo isso, eu não consigo 
comprar nada? O que tem de errado nisso?”

Bem, penso não ter nada de errado nisso. Na 
década de 1970, a cultura da vez era o trigo. A pro-
dução média aqui na região era de 14/15 sacas de 
trigo/ha, só que, depois de todas as contas pagas, 
sobravam 6/7 sc/ha. O custo do hectare de terra 
na época era o equivalente a 21 sacas de trigo/ha, 
ou seja, exagerando, com o lucro de quatro safras, 
o arrendatário tinha condições financeiras de com-
prar a terra do proprietário.

Na década de 80, colhiam-se 27/28 sacas de 
soja /ha para um custo de 14 sc/ha.

Vejamos hoje. Com uma administração de nível 
médio, conseguimos uma lucratividade de 10/11 
sacas de soja/ha. Onde planto, em região agrícola, 
o custo da terra é de aproximadamente 400 sacas 
de soja /ha, ou seja, precisamos no mínimo juntar 
40 safras para termos condição de comprar um hec-
tare, o que antigamente comprava-se com quatro 
safras.

Essa área em que planto hoje, situada em 
região considerada boa para agricultura, que hoje 
vale as 400 sacas de soja/ha, só para termos uma 
ideia, recebi, na década de 90, por mil kg de boi/
ha – e ainda achava o preço muito alto na época.
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Em regiões de pecuária, campo misto, como 
Itacurubi, Rio Grande do Sul, onde hoje o preço é 
de R$ 12.000,00/ha, comprava-se terra com uma 
vaca gorda/ha.

Esses dados são interessantes. O Banco do Bra-
sil realizou um mapeamento do grande avanço pa-
trimonial dos investidores em campo que nos mos-
tra que os campos se valorizaram 360%, em média, 
nos últimos dez anos. Outra matéria publicada no 
jornal Zero Hora nos mostra que o preço nominal 
da soja hoje mantém a correção da inflação desde 
1994, ou seja, uma correção de apenas 170% nos 
últimos dez anos. 

São dados que exigem mais reflexão. Em dez 
anos, a terra valoriza-se 360%, e a soja, 170%. Mu-
dou a relação econômica entre o valor da produção 
e o valor da terra. Uma coisa é certa: se algum dia 
eu vir a comprar campo, certamente não será com 
recursos oriundos da produção. 

Hoje, com o resultado da agricultura, não se 
compra campo. Mudou a relação econômica entre 
o valor da produção e o valor da terra, mas a cultura 
do produtor, não. 

Façamos uma simples conta: plantando 400 
hectares e economizando a metade do lucro (6 sc/
ha, conforme vimos), só posso pagar 5/6 hectares 
de terra por ano. Lembram-se da situação em que a 
família comprou os 80 hectares que arrendava (vol. 
1, p. 102)? Essa cultura não mudou. O produtor não 
se aguenta ao ver um pedaço de campo à venda, e 
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como vimos, não soma o que já deve, descapitaliza-
se, e começa o ciclo do aperto financeiro. 

Quem compra campo hoje em dia são 
profissionais liberais bem-sucedidos e grandes 
empresas. Entre nós, agricultores, é mais troca de 
campo mesmo. Daí que, nos países onde a agricul-
tura é mais desenvolvida, que 80% das lavouras são 
de arrendatários. 

Por outro lado, tenho a certeza absoluta de que 
lavoura de soja é o negócio de maior rentabilidade 
que existe para a nossa região.

Raciocinemos, e, como diz minha financeira, 
muita calma nessa hora. 

Colho 44 sc de soja/ha e me sobram 11 sc/ha. 
Meu desembolso durante o período da cultura é de 
22 sacas, pois as outras 11 sacas, que são despesas 
de frete, colheita e diesel, só pago depois de colhi-
da a soja. Não posso considerar isso como desem-
bolso. Pensem bem, só invisto mesmo é 22 sacas de 
soja/ha durante o ciclo (do plantio à colheita); vira e 
mexe, me sobram 11 sacas de soja/ha.

Mantenho contato com aproximadamente 60 
pequenas e médias empresas e dezenas de produ-
tores rurais, estou há 35 anos no mercado (bah... 
do que fui lembrar!) e não conheço outro negócio 
em que se apliquem 100 e sobrem 50. Isso por um 
período de sete meses. Esse é o outro lado do capi-
talismo, e acredito só ser possível mesmo num país 
sem regras econômicas claras, como é o caso do 
Brasil.
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A soja é um baita negócio, sim, o melhor que 
conheço. Só não podemos é reinventar a roda, rea-
lizar investimentos desproporcionais em proprieda-
des, comprar grandes maquinários e principalmen-
te investir em tecnologia sem um estudo técnico 
adequado de viabilidade econômica.

Hoje qualquer produtor rural do país, com 250 
hectares de lavoura de soja situadas em regiões de 
acesso razoável a portos, mesmo pagando arrenda-
mento, tem condições de manter um bom padrão 
de vida. Caso proprietário, então, melhor ainda. É 
só não fazer bobagem.





Concluindo...
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Sendo bem objetivo: não podemos negar, um 
novo quadro econômico e político se instalou e 

certamente veio para ficar. 

As regras que regem o agronegócio já não são 
mais as mesmas, simplesmente isso, mudaram. Não 
é nenhuma situação caótica nem diferente de ou-
tras tantas que venham a colocar em risco o abas-
tecimento de alimentos ou que venham a diminuir a 
importância do agronegócio frente ao PIB.

E como bem falou nosso mestre em economia 
Antônio da Luz, “O produtor mudou, e produzir 
com altas produtividades já não é mais exigência, 
virou a regra”.

A mudança econômica ocorrida há alguns anos 
exigiu dos produtores rurais um aumento rápido de 
produção e foi prontamente atendida pelos que já 
estavam preparados. Aqueles que não tiveram con-
dições de acompanhar essa movimentação do mer-
cado desapareceram. Como vimos, queira ou não, 
sob o ponto de vista econômico foi uma limpa.

Não podemos encarar esse fato como uma 
tragédia para o produtor; acredito que agora está 
bem mais fácil atendermos às necessidades criadas 
pelo mercado do que atender às exigências criadas 
anteriormente. É só pensarmos um pouco no que 
aconteceu.

Quando fomos obrigados a aumentar a produ-
ção de uma hora para outra, não sabíamos nem por 
onde começar, tampouco tínhamos conhecimento 
para tanto. As soluções vieram das mais diferentes 
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áreas, entre elas, sistema de plantio direto, desen-
volvimento de sementes geneticamente modifica-
das, equipamentos controlados por satélites e um 
sem-fim de produtos químicos que controlam diver-
sos tipos de pragas e doenças. 

Essas inovações exigiram do produtor, em um 
curto espaço de tempo, conhecimentos que até 
então era impossível de se imaginar. Quem imagi-
naria, dez ou doze anos atrás, um funcionário de 
granja conduzindo equipamentos orientados por 
GPS? Fazendo regulagens sensíveis em aparelhos 
de precisão? 

Hoje, para aplicarmos um produto, necessita-
mos saber do pH da água, influência da tempera-
tura, pressão de bicos de alta performance, velo-
cidade do vento e um sem-número de exigências. 
Todo esse conhecimento foi adquirido em tempo 
recorde. 

As condições econômicas e políticas do merca-
do eram outras. A China vinha mantendo um cres-
cimento socioeconômico invejável e passou a con-
sumir boa parte da produção mundial de alimentos. 
A Europa, paralelamente, vivia uma fase de cresci-
mento espetacular, e com isso houve demanda mun-
dial por alimentos de tal ordem que o agronegócio 
se reinventou para atender a toda essa demanda. 

Bem, agora mudou a situação. Antes os custos 
em investimentos (juros) eram secundários, pois a 
ordem era produzir alimentos a qualquer custo, que 
o mercado suportava. Hoje o crescimento econômi-
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co, estagnou. Na prática isso quer dizer que quem 
já estava acostumado ao consumo, se conseguir 
continuar consumindo, não conseguirá de hipótese 
alguma arcar com um aumento de preços. Por outro 
lado, estamos, nós produtores, com um significati-
vo aumento no custo de produção. 

Só para relembrar de onde estão vindo esses 
aumentos de custos: do aumento dos juros agríco-
las, dos impostos, dos combustíveis e do aumento 
da energia. E isso gera inflação, que provoca novo 
aumento em tudo isso que já foi aumentado. 

É lógico que isso reduzirá nossa margem de lu-
cro e nos trará imprevistos, mas certamente, como 
em todas épocas, existem alternativas para a maio-
ria, e corrijam-me se estiver errado. 

Alguns pontos que considero positivos:

•	 Como vimos, nossas altas margens de lucra-
tividade nos permitiram custos desneces-
sários e lucros bem acima da média, ainda 
temos um bom espaço para nos ajustarmos, 
o que nos dá algum tempo.

•	 Não existe crise permanente; como todas as 
outras, duram por algum tempo. As previsões 
indicam duas no máximo três safras. 

•	 Sabemos exatamente o que precisa ser feito, 
e esse é nosso maior trunfo. Precisamos focar 
o custo de produção, e para tanto, algumas 
medidas se fazem necessárias – só aumentar 
a produção se houver lucratividade, revisar 
todos os custos visíveis e invisíveis, conforme 



Lucre sempre com a soja | 119

discorremos até aqui. Uma atenção especial 
será necessária, como vimos, para os custos 
dos arrendamentos, para rever os equipa-
mentos que utilizamos e, quem sabe, reduzir 
um pouco as despesas do eu.

Tudo isso para que possamos, logo a seguir, 
com o nosso lucro, financiar nossa própria ativida-
de. Este, sim, será nosso grande desafio por um 
longo período de tempo: o de sermos sempre ren-
táveis; só assim prosseguiremos na atividade rural.



www.buqui.com.br 
www.editorabuqui.com.br 

www.autopubli.com.br


