
Cargill, Bunge e ADM recebem a maior ajuda dos EUA em 17 anos 
 
A Cargill Inc., a Archer Daniels Midland Co. (ADM) e a Bunge Ltd. estão se beneficiando do 
maior auxílio do governo dos Estados Unidos às exportações de produtos agrícolas já prestado 
desde 1992. A ajuda vem do aumento das garantias de empréstimos para compradores 
estrangeiros que não conseguem obter crédito.  
 
Cerca de US$ 4,35 bilhões foram distribuídos a países que vão da Jamaica à Turquia até 6 de 
abril, no ano comercial iniciado em 1 de outubro, sob as condições do Programa de Garantia de 
Créditos de Exportação para a subscrição de empréstimos fornecidos por bancos estrangeiros 
para a compra de milho, trigo e outros produtos agrícolas dos EUA, segundo registros do 
governo dos EUA. Esse montante é 40% maior que o gasto no período anterior. Representa 
quase o triplo do concedido em 2007.  
 
Os Estados Unidos estão apoiando as exportações depois que o Departamento de Agricultura 
do país previu que as remessas de produtos agrícolas vão cair 17% devido à retração das 
commodities. Os lucros da Cargill diminuíram 68% e os da ADM, 98%, no último trimestre, 
uma vez que a recessão reduziu a demanda por todos os produtos, desde fertilizantes até 
rações.  
 
O programa de garantia às exportações é "o instrumento perfeito para uma conjuntura de 
aperto de crédito", disse Erick Erickson, economista lotado em Washington do Conselho de 
Grãos dos Estados Unidos. "Ele permite que os Estados Unidos atendam algumas necessidades 
de importação que, de outra forma, seriam direcionadas para outros países".  
 
As garantias de empréstimo do governo americano, fornecidas desde 1981, estão ajudando a 
financiar as exportações de produtos agrícolas dos EUA, diante da pior recessão já registrada 
pela economia desde a Grande Depressão, iniciada em 1929. Os bancos e empresas do mundo 
inteiro perderam US$ 1,47 trilhão em baixas contábeis e prejuízos com crédito nos últimos 22 
meses, em decorrência do colapso do mercado de crédito imobiliário de alto risco (subprime).  
 
A desaceleração da demanda contribuiu para fazer com que os preços do trigo, do milho e da 
soja americanos caíssem pelo menos 28% em relação aos recordes alcançados no ano 
passado. As exportações americanas de produtos agrícolas, que alcançaram o recorde de US$ 
115,5 bilhões no ano de comercialização encerrado a 30 de setembro de 2008, vão cair para 
US$ 95,5 bilhões este ano, segundo o USDA.  
 
Em dados de 13 de abril, cerca de US$ 2,8 bilhões dos US$ 4,35 bilhões de verbas destinadas 
ao programa tinham sido usados para vendas determinadas, segundo registros do governo dos 
EUA obtidos pela Bloomberg. A Cargill, sediada no Estado norte-americano de Minnesota e a 
maior empresa norte-americana de capital fechado, tinha-se beneficiado de US$ 546,1 milhões 
em garantias de empréstimos, 67% mais do que em 2007.  
 
A Bunge, sediada no Estado norte-americano de Nova York, teve suas exportações respaldadas 
por US$ 293,2 milhões em garantias de empréstimos, valor mais de nove vezes maior que o 
total do ano passado, segundo dados do governo norte-americano. A empresa anunciou em 23 
de abril prejuízo trimestral de US$ 195 milhões.  
 
Embora o programa deva cobrir apenas cerca de 5% das remessas previstas pela empresa 
para este ano, ele é útil para ajudar a manter as compras dos importadores de produtos dos 
EUA, disse Deb Seidel, porta-voz da Bunge.  
 
A ADM, a maior processadora de grãos do mundo, foi ajudada por US$ 390,5 milhões em 
crédito, em dados de meados de abril, quantia inferior ao total de US$ 1 bilhão em garantias 
que a beneficiaram no ano passado.  
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