
Soja e milho batem recorde em Chicago 
Fabiana Batista 
 
Precoce, o mercado de clima da safra americana causou ontem mais um alvoroço nas cotações 
de soja e milho na Bolsa de Chicago (CBOT). Ambas bateram novo recorde, motivado pelas 
chuvas contínuas que prejudicam o andamento do plantio de soja e reduzem a produtividade 
do milho em até 10% nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg News. Pela primeira vez, as 
cotações do milho superaram a marca de US$ 7 o bushel (27,2 quilos) na bolsa americana. O 
contrato de novembro da soja também encerrou o pregão a US$ 15,09 o bushel , superando o 
recorde anterior desse papel, que foi alcançada em 4 de março deste ano (US$ 14,7125 o 
bushel).  
 
"As chuvas incessantes que atingem o meio-este americano fizeram o mercado de especulação 
climática começar antes do usual. Normalmente, esse movimento acontece em julho e agosto, 
meses em que a planta entra na fase de enchimento de grãos", afirma Heber Cardoso, analista 
de gerenciamento de risco da FCStone.  
 
No entanto, a cotação do contrato julho em 4 de março ainda é o recorde histórico para a soja. 
Naquela data, a commodity encerrou o dia cotada a US$ 15,95 o bushel, valor que ontem 
fechou em US$ 15,1650, segundo informa Cardoso. "Mas temos que considerar que o contrato 
julho precifica o mercado spot. O papel de novembro é que representa a safra americana, os 
preços mais à frente", esclarece o especialista.  
 
Mas, o indicativo de preços mais altos para a soja no futuro não foram bem aproveitados pelos 
produtores brasileiros. Os de Mato Grosso, que sempre saem à frente na venda futura do grão, 
estão ainda com dificuldades para fixar preço de soja futura nas tradings. Os produtores estão 
conseguindo vender somente o que ainda resta de produto no mercado físico. "As tradings 
estão fechadas para hedgiar a próxima safra. Para nossa surpresa, tivemos informações de 
que os produtores americanos estão com o mesmo problema", afirma Marcelo Duarte 
Monteiro, diretor da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja).  
 
Eraí Maggi, maior produtor de soja de Mato Grosso, diz que os poucos negócios fechados 
ontem no estado, trouxeram descontos muito altos ao produtor. "Foram relatados negócios 
futuros em Mato Grosso a US$ 23 a saca, mesmo mercado que está pagando US$ 28 no 
mercado físico, entrega imediata, diferença de 18%. As tradings estão exigindo uma margem 
de segurança muito alta para fixar a safra futura", avalia Maggi.  
 
Cardoso, da FCStone, confirma que, de fato, as trading estão totalmente fora do mercado em 
Chicago. "Elas estão com problemas de fluxo de caixa e não querem fixar posição de longo 
prazo", acrescenta o especialista.  
 
O receio é de que seja preciso enviar um volume muito alto de recursos para a CBOT, caso a 
cotação da soja varie muito daqui até o final da safra brasileira, o que pode acontecer se 
houver resultados negativos na safra americana.  
 
As chuvas nas lavouras dos Estados Unidos persistem desde o início do plantio com algumas 
janelas de sol em maio. Nos últimos dias, as precipitações persistem em grandes volumes e 
causa muito atraso no plantio da soja e perda de produtividade na safra do milho - que bateu 
limite de alta ontem na CBOT, fechando em US$ 7,0325 por bushel (julho), alta de 4,4%.  
 
De acordo com relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda) até 
segunda-feira tinham sido cultivados 77% da área prevista, ante os 92% do ciclo anterior e 
89% da média. "Os produtores não conseguem entrar na lavoura para plantar", relata 
Cardoso.  
 
A previsão para os próximos dois dias é de continuidade das chuvas, segundo relatório da 
própria FCStone. Paulo Etchichury, da Somar Meteorologia, prevê que as precipitações vão 
reduzir a partir do dia 20 deste mês, quando inicia o verão no Hemisfério Norte.  
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Açúcar sobe mais de 5% na Nybot 
Fabiana Batista 
 
A alta do petróleo e o mercado climático nos Estados Unidos, elevaram ontem a cotação da 
maior parte das commodities agrícolas, com o açúcar registrando uma das maiores altas do 
dia. O contrato outubro na Bolsa de Nova York (Nybot) encerrou o dia a US$ 11,64 a libra-
peso, alta de 5,3%. Notícias que circularam ontem sobre possível importação de açúcar pela 
Índia em 2009 podem ter contribuído para a guinada dessa commodity na bolsa.  
 
A estimativa é de que as compras de açúcar não-refinado (demerara) pela Índia possam 
totalizar 4 milhões de toneladas no ano que terá início em outubro de 2009, disse em 
entrevista concedida por telefone em Nova Délhi S.L. Jain, diretor-geral da Associação Indiana 
das Usinas de Açúcar. A produção poderá cair para até 17 milhões de toneladas na safra 2009-
2010, ante os 22 milhões de toneladas de 2007.  
 
A retomada das importações pela Índia poderá ajudar a reduzir o excedente produtivo mundial 
que fez os preços caírem. Os agricultores dos Estados indianos de Uttar Pradesh e 
Maharashtra, os maiores produtores de cana da Índia, estão migrando para outras safras, 
entre as quais a de arroz e de oleaginosas, após as usinas de açúcar terem adiado o 
pagamento de aproximadamente 32 bilhões de rúpias (US$ 745 milhões), disse Jain.  
 
"Nós plantaremos arroz em vez de cana, pois não recebemos um preço bom", disse Ashok 
Kumar, produtor de Bharangpur, localidade que fica a cerca de 80 km a leste de Nova Délhi.  
 

 
Leia mais: 
 
Brasil precisa fazer lição de casa, diz ministro 
Ludmilla Totinick e Neila Baldi 
 
A chamada "crise dos alimentos" alta dos preços internacionais das commodities agrícolas, que 
têm pressionado a inflação em diversos países - não tem solução a curto prazo, na avaliação 
do governo brasileiro e de analistas de mercado. Mas, para especialistas, o que o Brasil precisa 
é "fazer a lição de casa", ou seja, investir em infra-estrutura e estímulo à produção. Medidas 
de curto prazo seriam "apenas paliativas", dizem.  
 



Para o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, a crise pode, 
paradoxalmente, ser mais uma oportunidade para o Brasil, como celeiro mundial de grãos. Em 
entrevista exclusiva a este jornal, ele aponta algumas soluções para este problema. "Pode-se 
diminuir as alíquotas naqueles poucos tributos que ainda existem em relação à cesta básica, 
como acabou de ser feito com o trigo. Também pode-se incentivar o aumento de produção, 
porque uma das formas de contribuir para que não haja uma alta muito forte é aumentando a 
produção, apesar de a inflação nos preços dos alimentos ser importada. Ou aumentar o 
subsídio para as classes menos favorecidas", diz. Segundo o ministro, são quatro os produtos 
que o governo deve dar tratamento diferenciado: feijão, arroz, milho e trigo. No caso do feijão, 
pela impossibilidade de estoque o grão perde a qualidade o estímulo se dará crédito, seguro e 
preço de garantia entre R$ 80 a R$ 90 a saca. "Quando houver redução muito grande do 
preço, esse valor seria mantido pelo governo para evitar recessão na safra seguinte", afirma. 
Com relação ao arroz, a política é para o controle do preço interno. Para o milho estão sendo 
feitos estudos e, no caso do trigo, ele acredita em um aumento de 20% na produção e, em 
autosuficiência em cinco anos. Para as populações de baixa renda, ele acrescenta também a 
distribuição de cestas básicas.  
 
"Para aumentar a produção de forma significativa, o governo teria de dar um choque de 
crédito, a custo barato. O que não vai ocorrer. Em tese, o preço alto dos alimentos estimula o 
plantio, mas está muito caro plantar", diz a economista Amaryllis Romando, da Tendências. Na 
sua avaliação, o governo deveria atacar esta situação. Ela acrescenta que a possibilidade de 
aumento do volume de financiamento de R$ 58 bilhões para R$ 70 bilhões no plano de safra 
pode não ser suficiente diante do aumento do custo de produção. O próprio ministro aponta o 
custo sobretudo dos adubos como entrave: "É uma questão grave para o Brasil, pois, 
estrategicamente, a agricultura é altamente eficiente, mas é dependente da importação de 
insumos, que aumentaram muito ultimamente, devido ao petróleo. Os gastos com adubo são 
40% do custo da produção da soja".  
 
O professor Tomaz Caetano Cannavan Ripoli, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), aponta a infra-estrutura como um dos gargalos 
para o custo de produção. Segundo ele, se as perdas pós-colheita até a mesa do consumidor 
fossem reduzidas pela metade, o País teria alimentos para todos os famintos. Ele acrescenta 
também que uma política de ciência e tecnologia para a agricultura e de assistência técnica 
reduziria o custo.  
 
Amaryllis acrescenta também que a desoneração sobre os alimentos poderia ocorrer nos 
custos. "Está caro produzir e é óbvio que os impostos são elevados", afirma. No entanto, 
segundo ela, não é uma solução a ser tomada momentâneamente. "O governo tem de fazer a 
reforma tributária e reduzir os problemas de infra-estrutura. Ou seja, fazer a lição de casa", 
conclui. Quanto à crise atual, de imediato, segundo ela, quase nada pode ser feito. "Não é um 
problema apenas brasileiro". Mas, de acordo com a economista, conter o consumo é uma 
solução. Amaryllis lembra que a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações 
Unidas (FAO) projeta um cenário de preços altos dos alimentos até 2017.  
 
"A alta veio para ficar. Acredito que, nos próximos anos, teremos um patamar de preços mais 
alto ainda. O mundo continua crescendo, a renda aumentou e as populações da China, Índia, 
Rússia e Brasil estão comendo mais. Ao lado disso, o uso do milho para produzir etanol nos 
Estados Unidos também influenciou a alta dos preços, assim como o uso da canola, que está 
substituindo áreas de lavoura na Europa, e o de trigo para produzir etanol. Temos ainda as 
questões climáticas que começam a afetar a produção de alguns países", afirma o ministro. 
Segundo ele, o Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue produzir para atender a 
toda a demanda interna e seu aumento. "Não temos de nos preocupar, pois o Brasil ocupa 
uma situação privilegiada, o fenômeno que está acontecendo no mundo é uma oportunidade 
para o Brasil", diz Stephanes.  
 
Para o sócio-diretor da RC Consultores, Fábio Silveira, muitos produtos agrícolas já têm 
verificado um "arrefecimento" nos preços e, por conta disso, o cenário, para o segundo 
semestre é de uma menor pressão sobre a inflação. No entanto, apesar disso, a empresa já 
reviu novamente suas projeções para a inflação. Agora, passa de 5% para 5,3%.  



 
 

Leia mais: 
 
Clima atrasa colheita de café no Brasil 
Roberto Tenório 
 
O atraso das chuvas na fase da florada dos cafezais reduziu em 50% o ritmo da colheita do 
tipo arábica na comparação com o ano anterior. Até o início de junho foram colhidos o 
equivalente a 11% da atual safra, contra os 22% contabilizados no mesmo período de 2007, 
segundo o levantamento da Safras & Mercado. No caso do conillon, a colheita já alcançou 49% 
do total, enquanto em 2007 este número estava em 65%.  
 
"A grande safra deste ano também contribuiu para essa lentidão. Mas o atraso no ciclo foi 
determinante", revela Gil Barabach, analista da Safras & Mercado. Ele informou que a redução 
no ritmo da colheita do conillon também está relacionado ao clima. Mas afirmou que não foi 
tão significativo como o do arábica.  
 
O analista disse que esse percentual colhido ainda não deve estar totalmente disponível para 
venda e lembrou que os produtores deverão esperar até a entrada do Prêmio Equalizador Pago 
ao Produtor (Pepro) para voltar a negociar no mercado físico.  
 
"No caso do hedge ou até mesmo nas vendas à termo com preço fixado, a fase boa foi em 
fevereiro", ressaltou Barabach. Segundo ele, o produtor já deve estar capitalizado para arcar 
com a mão-de-obra da atual safra, cujo valor corresponde entre 35% e 40% do custo total da 
lavoura.  
 
Reginaldo Rezende, analista da FCStone, estima que os movimentos no mercado físico só 
voltarão ao normal a partir de agosto, quando a atual safra estiver terminando e os preços 
estiverem voltando a patamares mais satisfatórios. "Todas as perspectivas fundamentais estão 
altistas. O produtor que puder esperar um pouco mais para vender ainda vai lucrar bastante 
com o café", afirmou o analista.  
 
Mercado Internacional  
 
Os contratos com vencimento em setembro caíram 1% em Nova York e fecharam em US$ 1,36 
por libra peso. No mercado londrino, os papéis com vencimento em setembro ficaram em US$ 
2.183 por tonelada, queda de 0,8%.  
 
Segundo Rezende, os fundos de investimento realizaram lucros temendo de que as geadas 
previstas em alguns cafezais brasileiros, em julho, não se concretizem.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2008, Agronegócio, p. C8. 


