Negócios

Dez anos
de boi a
termo
no Brasil
Ferramenta comercial
lançada em 2004 se consolida
no País e já movimenta quase
2 milhões de bovinos por ano
em contratos futuros.

Crescimento do boi a termo está diretamente associado à expansão do confinamento
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Q

uando foi lançado no Brasil, em
2004, o chamado “boi a termo”
(venda com entrega a futuro) causou
enorme reboliço. Acostumados a ofertar seus animais apenas quando ficavam prontos para abate, negociando-os
diretamente, pelo preço do dia, muitos
pecuaristas receberam o novo sistema
de comercialização com desconfiança,
temendo tratar-se de um “estratagema
maligno” dos frigoríficos para manipular preços, pois os contratos a termo
possibilitam preencher escalas futuras.
Com o passar dos anos, contudo, a
praticidade da nova ferramenta ganhou
adeptos e, hoje, ao completar dez anos
de existência, é utilizada por muitos produtores. Somente a JBS, que lançou a
modalidade no País, tem uma carteira de
500 clientes regulares. O número de animais contratados pela empresa cresceu
2.800% no período, passando de 50.000
animais, em 2004, para quase 1,5 milhão
em 2013, com perspectiva de chegar a
1,6 milhão neste ano. Estima-se que o
34 DBO abril 2014

mercado a termo movimentará 2,2 milhões de cabeças em 2014.
“A explicação para esse fenômeno
está na maior profissionalização da pecuária, que reconheceu a importância do
gerenciamento de riscos”, afirma Leandro Attie Testa, gerente de Compras a
Termo da JBS, empresa responsável por
70% dos contratos desse tipo firmados
atualmente no Brasil. A modalidade, segundo ele, é um caso de sucesso: já é
responsável por 15% do abate nacional
da companhia, que totalizou 8,7 milhões
1.600.000

de cabeças em 2013. A JBS, inclusive,
estuda a possibilidade de introduzi-la no
Uruguai e na Austrália.
Para Michel Torteli, coordenador da
mesa de commodities da empresa Minerva
Foods, o boi a termo faz parte do processo de evolução da indústria frigorífica e do próprio setor pecuário. “Houve um amadurecimento gradual de toda
a cadeia. As compras com entrega futura já suprem 30% de nossa demanda,
em contraste com 5%, em 2007, quando começamos”, informa o executivo.

Evolução da venda de
boi a termo da JBS
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Equipe da mesa
de operações da
JBS: da esquerda
para a direita,
Rafael Malaguti,
Felipe Assarisse e
o gerente, Leandro
Attie Testa.

Confinamento – A ascensão do boi a
termo está associada mais especificamente ao crescimento da engorda intensiva, que movimenta grande número de animais e trabalha com margens
estreitas. Estima-se que 80% dos usuários sejam confinadores, de todos os
tamanhos, que antes tinham uma janela muito estreita para comercializar
seus animais e ficavam inseguros quanto a eventuais quedas de preço abaixo
de seu custo de produção. Para crescer
de forma sustentada (muitos passaram
de 5.000 para 50.000 animais confinados), eles recorreram ao hedge (seguro
de preços) oferecido pelos frigoríficos.
“Os confinadores sempre foram nosso
público alvo”, admite Michel Torteli,
da Minerva.
A associação do boi a termo com o
confinamento é mais do que natural, repetindo-se em outros países. “O produtor
somente faz gestão de risco quando este
realmente o incomoda. Se vende pequeno
número de animais, não pensa em seguro.
Mas, imagine comercializar 10.000 bois
em um mês, sem escala previamente acordada com o frigorífico e principalmente
sem garantia de preço que lhe deixe boa
margem? O risco é muito grande”, ressalta Leandro Testa. Como o ágio de entressafra caiu nas últimas duas décadas, o
confinador precisa gerenciar melhor seu
negócio, tanto na produção quanto na comercialização. “Garantir bons preços de
venda constitui, muitas vezes, uma questão de sobrevivência”, diz ele.
Já os pecuaristas que terminam animais a pasto se sentem menos sujeitos

a riscos, porque movimentam menor
quantidade de gado de uma vez e têm
maior margem de manobra. Se o mercado não está bom na época em que os
bois chegam ao ponto de abate, eles podem deixá-los um pouco mais no pasto
engordando, a custo baixo. Já o confinador não tem essa opção, principalmente
em épocas de dieta cara, pois cada dia
a mais no cocho pode consumir seu lucro. Isso explica por que muitos confinadores fazem hedge e poucos produtores de boi de pasto recorrem a essa
ferramenta. “Alguns, contudo, já estão
aprendendo a usá-la, especialmente os
que fazem semiconfinamento, pois têm
controle de custos e querem aproveitar
oportunidades vantajosas no mercado
de reposição”, informa Torteli.
Impactos – Para analistas de mercado, como Leandro Bovo, trader do Espírito Santo Investiment Bank, o boi a
termo, junto com o mercado futuro da
BM&FBovespa, representa uma evolução
no sistema de comercialização de gado
no Brasil. Em artigo escrito para o site
da Scot Consultoria, de Bebedouro, SP,
Bovo avaliou o impacto dessa ferramenta e concluiu que nem sempre ela exerce pressão baixista. Se a demanda estiver
forte e a oferta fraca, o fato de os grandes
frigoríficos já terem retirado previamente
parte dos animais do mercado spot (físico) aumenta a disputa entre as pequenas
empresas e força os preços para cima. Se
a demanda estiver baixa, a ausência dos
grandes compradores no mercado pode
provocar efeito contrário.

Ainda há necessidade de maiores
estudos sobre o impacto do boi a termo sobre os preços, mas os frigoríficos descartam totalmente a possibilidade de manipulação. “Nos últimos dez
anos, mesmo com o crescimento das
vendas a termo, o mercado se comportou de forma soberana e, coincidentemente, nos períodos em que mais compramos a futuro, como em 2013, mais
forte se manteve a arroba”, argumenta
Felipe Assarisse. “Nosso trabalho é pegar um preço de bolsa, baseado em um
índice confiável que é o Cepea/BM&F,
e torná-lo realidade para pecuaristas de
todo o País. A falta de planejamento na
oferta é que cria solavancos no mercado. Se todos os confinadores ofertassem seus animais de uma vez isso derrubaria os preços do mercado físico”,
complementa Testa.
O maior benefício do boi a termo,
segundo Michel Torteli, foi tornar viáveis grandes investimentos na pecuária.
“Projetos para confinamento de 50.000
a 70.000 cabeças não seriam viáveis no
Brasil se não contassem com mecanismos de seguro de preços, encontrados
em qualquer mercado evoluído”, diz o
trader do Minerva, que classifica a ferramenta como estratégica para os frigoríficos. Ela permite organizar melhor
a escala de abates e, consequentemente, planejar a produção, fechar contratos antecipados de venda de carne, melhorar a eficiência industrial, etc. Além
disso, constitui um serviço diferenciado que a empresa oferece a seus clientes e isso cria laços de confiança, fideliza o fornecedor.
Leandro Testa é da mesma opinião:
“Construímos uma ponte entre os pecuaristas e o mercado futuro sem nenhum custo para eles, sem cobrança
Michel Torteli,
trader da
Minerva
Foods,
segunda
maior
operadora
de boi a
termo do País.
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de taxas de serviços ou qualquer outra
despesa. Compramos a termo inclusive
de pequenos confinadores, que vendem
30 a 50 bois por ano e dificilmente seriam atendidos pelas corretoras da Bolsa. Para nós, eles são importantíssimos;
sempre vamos atendê-los com atenção
e isso cria proximidade”. Na opinião
do executivo da JBS, o boi a termo ajudou a melhorar o relacionamento entre a indústria e os produtores, devido ao diálogo mais frequente
e à troca de informações sobre
o mercado futuro. “Isso criou,
inclusive, um ambiente propício a parcerias e ao lançamento de
protocolos diferenciados de produção,
como o do Boi no Ponto”, salienta Rafael Malaguti, também da JBS.
Como funciona – Os contratos a termo exigem acompanhamento diário das
cotações na BM&FBovespa e outros indicadores, trabalho feito pelas chamadas mesas de operações (operating table), normalmente compostas por dois
ou três traders. Eles trabalham no escritório central das empresas, em sintonia com outros profissionais, como os
gerenciadores de risco de grãos (quando o frigorífico faz confinamento) e de
dólar (quando ele é exportador). Todas

Um pouco de
história
A venda de boi a termo como a conhecemos hoje foi idealizada em 2003 e
começou a ser praticada em 2004, por
iniciativa dos irmãos Wesley e Joesley
Batista, acionistas da JBS. A inspiração veio da comercialização de cereais
e café, produtos vendidos por meio de
contratos futuros no Brasil desde a década de 1970, quando a extinta Bolsa
de Mercadorias de São Paulo (BMSP)
passou a trabalhar com commodities
agrícolas. “Muitos sojicultores vendem a
safra antes de plantá-la”, lembra o trader
Felipe Assarisse, que compõe a “mesa”
(equipe) de commodities da JBS.
O mercado futuro de boi gordo também é relativamente antigo. Foi criado
em 1981 pela BMSP e relançado em
1991, após a incorporação dessa insti-
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Fluxo de negociação e formação
de preço do boi a termo

as informações levantadas são inclusas em um boletim eletrônico, enviado
diariamente a todas as plantas de abate
das empresas, para que os compradores
de boi possam negociar com os pecuaristas. A “mesa” também pode atender diretamente aos interessados, mas,
em geral, as negociações são feitas na
unidade mais próxima da fazenda do

tuição à BM&F, Bolsa de Mercadorias e
Futuros, hoje BM&FBovespa. Na década
de 1990, contudo, registrou pouco movimento (entre 50.00 e 150.000 contratos
anuais), porque os produtores não sabiam operar na Bolsa e não contavam
com capital para pagar os chamados
ajustes diários (toda vez que o boi sobe
acima do valor de venda fixado pelo vendedor, ele precisa pagar a diferença, em
conta vinculada à Bolsa).
Foi justamente por conhecer as especificidades da pecuária que a JBS decidiu criar mecanismos capazes de simplificar a operação. Assim, nasceu o boi
a termo. A empresa passou a comprar os
animais para entrega em datas futuras,
com preço fixo ou a fixar, ofertando-os,
em seguida, na BM&F para minimizar
seus riscos. “O boi a termo e a bolsa são
ferramentas complementares, não concorrentes. Nossa participação aumenta a

produtor. A Minerva publica ainda um
boletim de boi a termo semanal, específico para os pecuaristas.
Fechada a venda, é feito um contrato registrando o número de arrobas que
será entregue futuramente (prazo de
30 a 365 dias), a data e o local de abate dos animais, além das condições de
pagamento. Em geral, os contratos são
feitos com base no indicador Cepea/
Esalq da região. O pecuarista pode fixar o preço, após analisar as cotações,
ou deixá-lo em aberto, acompanhando o
mercado para usufruir de eventuais momentos de alta da arroba.
Quando os animais estão
fora do Estado de São Paulo,
é considerado o diferencial de
base (diferença entre a cotação
paulista e a do Estado onde se
encontra o produtor), que também pode ser fixado previamente ou não. Segundo Leandro Testa, a
maioria dos clientes da JBS que fazem
a termo (60%) prefere deixar o preço
em aberto. Para diminuir os riscos de
problemas na entrega dos animais, todos os contratos são previamente avaliados pela “mesa”, que confere o histórico do fornecedor, a qualidade de
seu gado e a distância em que está do
frigorífico.
n

liquidez do mercado futuro e este confere
maior segurança a nosso negócio. Tudo
o que a gente compra a termo a gente
vende”, explica Leandro Testa. Os dois
mercados, de certa forma, cresceram
juntos, embora, depois da crise de 2008,
a bolsa tenha estacionado na casa de 1
milhão de contratos anuais, enquanto o
boi a termo continuou crescendo.
Após seu lançamento pela JBS, a nova
ferramenta comercial chamou a atenção de
outros frigoríficos, que também passaram
a usá-la. Entre 2007 e 2010, pelo menos
sete grandes empresas faziam compras de
gado para entrega futura, mas, após a crise
mundial de 2008, muitas delas fecharam e
atualmente apenas a JBS e a Minerva continuam atuantes. A participação da Marfrig
sempre foi esporádica, mas agora ela está
reestruturando sua equipe para incorporar
definitivamente essa modalidade comercial a seu negócio.

