
Cotações do milho batem recorde histórico  
 
Mais uma vez estimulado pelo relatório de projeção de plantio da safra americana apresentado 
pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o milho, para o qual se projeta 
área menor no país, estabeleceu ontem seu novo patamar recorde de preço. Trigo e soja também 
encerraram com altas expressivas.   
 
Mais uma vez os fundos especulativos lideraram o movimento de alta. Foram mais de 7 mil 
contratos de milho comprados por esses fundos, segundo levantamento feito com traders que 
operam na bolsa de Chicago. Os papéis com vencimento em julho subiram 11,25 centavos de 
dólar, para US$ 6,0925.   
 
Não foi apenas o rescaldo da estimativa do USDA, contudo, que teve influência na alta dos preços. 
Chuvas esperadas para áreas produtoras nos EUA podem postergar o plantio de milho, tende a 
aumentar o aperto na oferta. O USDA estimou que o milho ocupará 34,8 milhões de hectares na 
safra 2008/09. Cálculos da Agência Rural apontam que a área colhida, por conta de problemas 
localizados, será de 32 milhões de hectares. Se efetivado, o prognóstico potencializa o aperto na 
oferta e o conseqüente avanço dos preços.   
 
Já surgem sinais de que o vertiginoso crescimento da economia chinesa, importante propulsor 
para a disparada das cotações das commodities agrícolas, pode perder força e ficar abaixo de dois 
dígitos - segundo o banco Mundial, será de 9,4% em 2008. Ainda assim, a demanda permanece 
elevada. O USDA apresentou ontem relatório que registrou 226 mil toneladas de soja embarcada 
para o país asiático.   
 
O movimento ocorreu como conseqüência da queda dos preços da oleaginosa em março. Entre o 
pico atingido em 3 de março e a última terça-feira, a cotação da commodity despencou 24%. 
Ontem, os contratos para julho negociados em Chicago subiram 25,50 centavos de dólar, para 
US$ 12,5950 por bushel.   
 
O trigo, por sua vez, interrompeu uma seqüência de cinco sessões de declínios sob a expectativa 
de que problemas climáticos possam derrubar a produtividade em áreas de plantio americanas. 
Os contratos da commodity para julho subiram 38 centavos de dólar em Chicago, para US$ 
9,5050 por bushel. Nos EUA, o trigo de inverno será colhido em junho. O trigo de primavera 
começará a ser plantado nos próximos dois meses.   

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2008, Agronegócios, p. B15. 


