
Turbulência volta a afetar as commodities agrícolas 
 
A tremedeira no sistema financeiro americano provocada pelas notícias sobre a crise do banco 
de investimentos Lehman Brothers e a venda do Merrill Lynch causou novas rachaduras na 
base de sustentação das cotações das principais commodities agrícolas negociadas 
globalmente.  
 
Na bolsa de Chicago, referência mundial mais importante para os preços dos grãos, soja e 
milho não resistiram à influência do tombo do petróleo, da valorização do dólar e da 
perspectiva de desaceleração econômica e caíram; o trigo subiu, mas em virtude da 
expectativa de queda de plantio nos Estados Unidos por conta do encarecimento dos 
fertilizantes que pode perder fôlego com a baixa do petróleo.  
 
Ajustes de posições derivados da mudança de contratos em Chicago também tiveram 
influência nos três mercados, mas sem peso capaz de alterar rotas ditadas pelo 
reposicionamento de ativos em função das turbulências financeiras ou pelas notícias ligadas 
aos fundamentos.  
 
No mercado de soja, os contratos com vencimento em janeiro, que ontem assumiram a 
segunda posição de entrega (normalmente a de maior liquidez), encerraram o pregão a US$ 
11,9475 por bushel, em queda de 23,25 centavos de dólar. Em relação ao fechamento de 
sexta-feira da segunda posição, então ocupada pelos contratos para novembro, houve 
desvalorização de 0,6%, segundo cálculos do Valor Data.  
 
No milho, os papéis para março, que assumiram a segunda posição, perderam 1,75 centavo de 
dólar por bushel ontem e fecharam a US$ 5,8025. Na comparação com o fechamento da 
segunda posição (dezembro) na sexta-feira, porém, houve alta de 3,02%. No trigo, os novos 
contratos de segunda posição (março) subiram ontem 7,25 centavos de dólar por bushel, para 
US$ 7,49. Em relação à segunda-posição em vigor na sexta (dezembro), o ganho chegou a 
4,14%. 
 

 
Leia mais: 
 
Menor cotação do algodão em um ano 
 
Tragadas pela turbulência financeira mundial e pela "resistência" das lavouras que margeiam o 
rio Mississipi à passagem do furacão Ike pelos Estados Unidos, as cotações do algodão 
recuaram ao menor patamar em pouco mais de um ano na sessão de ontem na bolsa de Nova 
York. 
 
Os contratos com vencimento em dezembro que hoje ocupam a segunda posição de entrega 
no mercado, normalmente a de maior liquidez encerraram o dia negociados a 62,13 centavos 
de dólar por libra-peso, em queda de 239 pontos. Segundo o Valor Data, é o menor valor para 
a segunda posição desde 11 de setembro do ano passado. 
 
"O algodão está sofrendo com a queda da demanda", afirmou Rogers Varner, da corretora 
Varner Brothers, à agência Bloomberg. "E se não há danos após uma grande tempestade, é 
isso [a queda de preços] o que acontece no dia seguinte", completou. 
 
Para o ano-móvel iniciado em agosto, a última estimativa do Departamento de Agricultura dos 
EUA (USDA) para as exportações de algodão do país foi reduzida em 1,33% na comparação 
com a projeção anterior. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B12. 


