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Em dia de movimento técnico, os grãos encerraram o pregão de ontem na Bolsa de Chicago 
(CBOT) em queda ou em alta tímida. No mercado de commodities agrícolas, tiveram altas mais 
expressivas o algodão e o açúcar na Bolsa de Nova York (Nybot), com alta de 3,69% e 2,84%, 
respectivamente. "Estão ocorrendo alterações nos fundamentos do açúcar", afirma Rodrigo 
Martini, analista de gerenciamento de risco da FCStone.  
 
O contrato do açúcar com vencimento em outubro encerrou o pregão na Nybot a 12,27 
centavos de dólar a libra-peso, ante os US$ 11,93 centavos de dólar de sexta-feira. Martini 
explica que a alta nos preços reflete, além da expectativa de menor produção na Índia, 
também maior demanda por parte das refinarias do Oriente Médio, da Ásia e da Rússia.  
 
Esse cenário também tem como aliado o período de chuvas na Índia, que impede o embarque 
de açúcar nos portos, além do atraso da safra brasileira no Centro-Sul. "Até os prêmios nos 
portos brasileiros que nesta época do ano são negativos estão mais fortalecidos, indicando um 
aquecimento da demanda pelo produto do Brasil. Há um mês, eram descontos de 150 pontos 
(1,5 centavos de dólar por libra-peso) sobre a cotação da Nybot. Hoje estão zerados ou com 
leve ágio", explica o especialista. Ele acrescenta ainda que também há muitos movimentos de 
troca de contratos do contrato de julho pelos de outros meses, o que acentua o movimento de 
alta. "Há ainda outros fatores, como o dólar mais enfraquecido, o petróleo em alta, a 
percepção do mercado de que o açúcar a 10 centavos não é competitivo, além da sazonalidade 
dos preços em Nybot, que nos últimos cinco anos, indicam para a semana passada e para 
esta, preços mais elevados", pontua Martini.  
 
Há ainda um outro fator positivo que melhorou o cenário para o açúcar que é a desvalorização 
dos fretes marítimos. "A Argentina está exportando menos produtos, por conta da greve dos 
produtores e o resultado vem sendo a redução da demanda por navios", adiciona.  
 
Já a expressiva alta do algodão foi motivada pela perspectiva de estresse na cultura nos 
Estados Unidos na safra 2009/10, devido às fortes chuvas que atingiram as regiões produtoras 
no país, segundo analistas entrevistados pela DowJones News.  
 
A cotação da soja que na última semana havia tido valorização de 7% recuou ontem 1,42%. O 
contrato com vencimento em agosto encerrou o dia de ontem cotado a US$ 15,3750 o bushel, 
ante os US$ 15,5975 de sexta-feira. Gonzalo Terracini, da FCStone, afirma que o movimento 
foi de forte realização de lucro. O relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(Usda) sobre o desempenho das lavouras americanas não influenciou ontem no mercado, pois 
foi divulgado após o fechamento do pregão em Chicago. As chuvas foram reduzidas no fim de 
semana no Meio-Oeste dos Estados Unidos, mas continuaram em menor intensidade mais ao 
Sul do país, segundo Terracini. "Ainda é prematuro para dizer se vai haver migração de área 
de milho para soja. O solo ainda está muito úmido, por isso vai ser difícil entrar com máquina 
no campo para plantar", afirma Terracini.  
 
O milho que subiu 12% em sete dias encerrou o dia praticamente estável, com alta de 0,10%. 
O contrato de julho encerrou o pregão cotado a US$ 7,3250, ante os US$ 7,3175 de sexta-
feira. Na esteira da menor valorização do milho, o trigo, sem fundamentos de mercado novos, 
fechou ontem o pregão com desvalorização. O contrato com vencimento em setembro fechou 
em US$ 8,9425, 0,58% menos que na sexta-feira. "O trigo iniciou o dia de ontem com forte 
alta, chegando a bater US$ 9,30. Mas com o enfraquecimento da soja e, principalmente do 
milho, o cereal pegou carona. O mesmo movimento de acompanhar milho também foi 
observado na semana passada, quando a commodity se valorizou 11% na onda do milho", 
avalia Élcio Bento, analista da Safras & Mercado.  
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