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A nova lei agrícola norte-americana (Farm Bill em inglês), orçada em US$ 290 bilhões e que 
deverá vigorar ainda em 2008, eleva os benefícios dados pelo governo daquele país aos seus 
produtores agrícolas, mas não deve trazer reflexos negativos para os exportadores brasileiros 
pelo menos nos dois próximos anos, acreditam especialistas de mercado. 
 
Entre outras alterações que chegam via nova lei para estimular a produção no país, o governo 
dos Estados Unidos vai aumentar os preços garantidos da soja e do trigo. Hoje, o produtor de 
soja tem garantidos US$ 6 por bushel e, o de trigo, US$ 3,90 por bushel (um bushel equivale a 
27,21 quilos para ambos os grãos). Isso quer dizer que se as cotações caírem a patamares 
inferiores a esses no mercado, o governo garantirá a diferença. As informações são de André 
Nassar, diretor do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Icone). 
Também virão benefícios para outros produtos como etanol, açúcar e milho. 
 
"Em contexto de preços internacionais altos das commodities como o atual, as alterações não 
têm relevância. Se as cotações caírem abaixo desses patamares, aí sim, perderíamos 
competitividade", comenta Nassar. 
 
Em suma, se os preços caíssem no mundo, os produtores norte-americanos continuariam 
recebendo, no mínimo, as médias históricas de preços. Se estimulados a produzir, e talvez a 
produzir mais, o fato poderia pressionar preços e prejudicaria produtores de outros países. 
 
Tendências 
A soja e o trigo fecharam a última sexta-feira na bolsa de Chicago cotados a US$ 
13,6350/bushel e a US$ 7,6150/bushel, respectivamente, bem acima dos preços garantidos 
pelo governo americano. Inclusive, esses valores estão muito acima das médias históricas 
desses produtos nos Estados Unidos, segundo a Agência Rural. A média histórica da soja 
equivale a US$ 6/bushel enquanto a do trigo chega aos US$ 4/bushel, aproximadamente. 
 
"O mercado internacional chegou a novos patamares históricos muito altos. Em princípio, a 
nova lei agrícola americana não afeta mercados", diz Steve Cachia, analista de commodities da 
Cerealpar. Os preços altos no mercado internacional já são estímulo suficiente para que os 
produtores agrícolas apostem nessas culturas. Mesmo que as novas garantias possam refletir 
em interesse de aumentar ainda mais a produção por parte dos agricultores americanos, a 
demanda mundial ainda muito aquecida e os estoques baixos ajudam a manter firmes os 
preços internacionais. 
 
A China e a Índia têm consumo crescente por alimentos e a alta do petróleo leva a maior 
demanda por biodiesel. Segundo Cachia, pelo menos nos próximos dois ou três anos o mundo 
não vai produzir o suficiente para atender a essas demandas e ainda assim haver muito 
excedente. 
 
No caso da soja, para a safra 2007/08 se espera produção de 220 milhões de toneladas e 
estoque de passagem de 49 milhões de toneladas (para agosto deste ano, final do ano 
comercial dessa safra). A produção na safra atual deve ser menor em 17 milhões de toneladas, 
enquanto o consumo deve subir 9 milhões de toneladas em comparação à safra anterior. 
 
Em relação ao trigo, mesmo com a estimada produção mundial superior em 50 milhões de 
toneladas para a safra 2008/09, que começa agora e deve alcançar 656 milhões de toneladas, 
o aumento do consumo continua influenciando para que os estoques se mantenham ajustados. 
"O estoque de passagem da safra 2007/08 é o menor desde 1977, está em 110 milhões de 
toneladas", informa Élcio Bento, analista da Safras & Mercados. "Não há muito espaço para 
queda de preços", finaliza. 
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