
Clima favorável e queda do petróleo derrubam os grãos  
 
Um misto de notícias sobre boas condições climáticas nas lavouras americanas, recuo do preço 
do petróleo e demanda considerada fraca no mercado físico de grãos derrubou os preços de 
soja, milho e trigo, as principais commodities agrícolas negociadas na bolsa de Chicago. Sob 
esse cenário, as liquidações especulativas dominaram os negócios.   
 
A soja encerrou em seu limite de baixa. Os contratos com vencimento em setembro desceram 
a US$ 12,8550 com a queda de 70 centavos de dólar. Ao menos para as próximas duas 
semanas, o clima deverá ser favorável no Meio-Oeste dos Estados Unidos. À agência Dow 
Jones Newswires, um analista deu o tom dos negócios: "O mercado estava com todos os 
ingredientes certos para pressionar os preços, com o petróleo despencando, clima que não 
ameaça as plantações e poucas compras dos produtos agrícolas pelos usuários finais".   
 
Na semana de início das Olimpíadas de Pequim, até os jogos foram relacionados como 
desestímulo adicional à sustentação dos preços. Com o início das competições, parte do 
parque industrial chinês que tem as commodities agrícolas como base de produção deverá ser 
desativada, o que reduzirá temporariamente a demanda.   
 
Os contratos de milho com vencimento em dezembro terminaram em baixa de 29,50 centavos 
de dólar, negociados por US$ 5,5550 o bushel. Ainda que os Jogos Olímpicos sejam um fator 
passageiro e a ser levado em conta apenas no curto prazo, a interrupção de parte das 
atividades da indústria volta a lançar luz sobre o temor de desaquecimento da economia 
chinesa, o que contribuiu para o movimento de liquidação dos contratos agrícolas.   
 
No trigo negociado na bolsa de Chicago, a queda dos contratos com vencimento em dezembro 
foi de 35,25 centavos de dólar, para US$ 7,8375 por bushel. Em Kansas, os papéis que 
também vencem em dezembro caíram 27 cents, para US$ 8,22 por bushel.   
 
Relatório do UBS serviu como pano de fundo ideal para um dia de quedas tão pronunciadas. 
Segundo o banco, o mercado de commodities agrícolas registrou na semana passada um 
volume recorde de liquidação de contratos por fundos que investem nesse mercado. Foram 
liquidados cerca de 4 bilhões de contratos, informou a Bloomberg.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Volume de contratos na BM&F interrompe seqüência de altas  
 
O número de contratos agrícolas negociados na BM&FBovespa encerrou julho acima de 300 mil 
pelo terceiro mês consecutivo. Em comparação com julho de 2007, o crescimento foi de 
113,2%, para 347,1 mil contratos. O volume do mês não superou, no entanto, o recorde 
estabelecido em junho, de 379,5 mil contratos. De um mês a outro, a queda foi de 8,5%.   
 



O boi gordo, com 207,5 mil contratos negociados no período, manteve a hegemonia. Sua 
queda em relação ao mês anterior, de 2,3%, foi também a menor entre os seis produtos 
negociados na bolsa. O maior recuo registrado entre junho e julho foi o dos contratos de 
etanol, com queda de 68,6%, para 941 contratos.   
 
Os futuros e opções de produtos agrícolas transacionados na BM&FBovespa foi de US$ 5,537 
bilhões, montante 241,2% superior ao de julho de 2007. Em comparação com o mês anterior, 
a queda foi de 10,1%. O boi gordo respondeu por US$ 3,748 bilhões, ou 7,9% menor que o de 
junho e 412,1% superior ao do mesmo mês de 2007.   
 
Na média diária, o número de contratos negociados cresceu 122,6% de julho de 2007 a julho 
deste ano, para 15,7 mil papéis, mas recuou 12,7% em comparação com junho. A queda entre 
junho e julho foi maior na média do volume financeiro, que foi de US$ 251,7 milhões, ou uma 
baixa de 14,2%. Em comparação com julho de 2007, em contrapartida, o avanço foi de 
225,7%.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 ago. 2008, Agronegócios, p. B11. 


