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Com o objetivo de mitigar riscos nas operações realizadas no mercado financeiro, os investidores 
estão trocando os ativos financeiros por contratos agropecuários. Esse movimento segue a mesma 
tendência que vem ocorrendo na Bolsa de Chicago (Cbot). De acordo com o último relatório 
divulgado pela Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos agropecuários futuros e de 
opções negociados no mês de janeiro desse ano, subiram 111% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  
 
O volume financeiro acumulado do mês passado também foi recorde em comparação com janeiro 
de 2007. Foram US$ 3,08 milhões ante US$ 1.1 milhão, uma alta de 176%. Segundo analistas, 
devido a essa migração, a expectativa é de que os negócios continuem crescendo durante o ano 
de 2008.  
 
Para Fernando Pimentel, diretor da Agrosecurity, "o Brasil está seguindo a mesma tendência lá de 
fora. É uma nova tendência de tentar fazer uma reserva de valor, utilizando os contratos das 
commodities", explica. Segundo ele, o crescimento do mercado agrícola no por aqui já era 
esperado. "No caso da soja, é mais tranqüilo trabalhar na BM&F, que já tem o prêmio do porto 
incluído. Ao contrário da Cbot", esclarece.  
 
Para Fábio Turquino de Barros, analista da Agrafnp, a tendência é de que o mercado brasileiro se 
torne uma referência mundial de preços e negociação. Já Gil Barabach, analista da Safras & 
Mercado, acredita que "está acontecendo uma popularização dos investimentos em mercado 
futuro, com muitos investidores pequenos gerindo riscos". O café, que é o carro chefe dos 
produtos agrícolas na BM&F, registrou um aumento no volume financeiro de 33%. Passou de US$ 
760 mil, em janeiro de 2007 para US$ 1.01 no mesmo mês de 2008.  
 
O boi gordo foi o que registrou o maior crescimento em volume financeiro e contratos negociados. 
O volume passou de US$ 275 mil para US$ 1.5 milhão na comparação do primeiro mês de 2007 
com o de 2008. Os contratos cresceram 260% e passaram de 33.521 para 120.854. Para José 
Vicente Ferraz, diretor da Agrafnp, "o mercado de carne está amadurecendo com os investimentos 
feitos pelos frigoríficos", ressalta.  
 
Na contramão desse crescimento estão o álcool e o açúcar. O primeiro registrou uma queda de 
100% e o segundo 76,5% dos contratos negociados . Segundo Miguel Biegai, analista da Safras & 
Mercado, "isso ocorreu devido à queda no preço do álcool durante a safra e ao excesso de oferta 
do açúcar", explica.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 fev. 2008, Agronegócio, p. C7. 


