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maior preocupação dos analis-
tas que acompanhavam a eco-

nomia brasileira era a inflação. Com
a estabilidade monetária, aqueles ín-
dices deram lugar a outros fatores,
como o câmbio, os juros e o risco-
país. Agora, há outra obsessão: o pre-
ço das commodittes. Para quem não
conhece, são matérias-primas como
soja, café, milho, açúcar, etanol e mi-
nério de ferro, que garantem a maior
parte do saldo comercial brasileiro.
Só neste ano, estima-se que os pro-
dutos primários devam gerar uma re-
ceita cambial de USS 100 bilhões -
mais da metade das exportações
nacionais, que chegariam a USS 185
bilhões. E o grande temor é o efeito
que a recessão dos Estados Unidos
poderá produzir nos preços, caso ela
se alastre pelo mundo. Uma queda
acentuada das commodities seria o



aquecida na China, no restante da
Ásia, no Oriente Médio e nos demais
países emergentes."

A leitura do ex-ministro é a que
hoje predomina no mercado. Mas há
um fator de incerteza, que fícou claro
há pouco mais de uma semana, na
quinta-feira 20, quando as bolsas de
valores desabaram. O motivo alegado
foi a bolha que haveria no mercado
de commodities, causada pela espe-
culação. Num só dia, preços de pro-
dutos como café, trigo e cacau chega-
ram a cair quase 10%, quando fundos
alavancados venderam suas posições
para cobrir perdas nos Estados Uni-
dos. Depois, as cotações se recupera-
ram, mas a incerteza ainda persiste.
"É possível que os preços tenham

ponto de contágio na economia brasi-
leira, reduzindo o saído comercial e
provocando uma desaceleração do
crescimento. "O risco existe, mas é
menor do que se imagina", disse à
DINHEIRO o ex-ministro da Agri-
cultura Roberto Rodrigues. "Isso
porque a demanda continua muito

sido exagerados pelo fator especula-
ção", avalia o economista José Ale-
xandre Scheinkman, da Universida-
de de Chicago. Mas ele próprio sa-
lienta que os fundamentos justificam
o ciclo de alta das commodüies - o
índice desses produtos calculado pela
revista The Economist aponta uma

alta de 143% em dólar, desde 2003.
"Nós continuamos apostando na
alta", diz Otaviano Pivetta, um dos
principais produtores de soja do
País, que está comprando mais 120
mil hectares na Bahia. O buskel,
principal indicador de preço da soja,
chegou a US$ 16, mas deve se estabi-
lizar perto de US$ 12 - ainda assim,
é o dobro da média histórica.

Um sinal de que os preços podem
continuar elevados veio das Nações
Unidas, na semana passada, com um
pedido para que os países ricos
doem mais US$ 500 milhões para o
programa da ONU de combate à
fome. O presidente mundial da Nes-
tlé, Peter Brabeck, também fez um
alerta. Disse que os subsídios conce-
didos por países ricos ao etanol po-
derão agravar a fome mundial, uma
vez que os biocombustíveis estariam
tomando terras antes destinadas
apenas à produção de alimentos. E,
no setor de minérios, a prova mais
relevante de que a demanda conti-
nua forte veio da Vale, que conse-
guiu impor aos seus clientes um au-
mento médio de 65%, poucas sema-
nas atrás. Um estudo encomendado
pela empresa à Fundação Getúlio
Vargas revelou que esse reajuste
praticamente não causará impactos
na inflação, com uma vantagem para
o País. As receitas adicionais com a
exportação contribuiriam para a va-
lorização do câmbio, reduzindo pre-
ços em outros setores.
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