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Analistas temem efeito da superoferta de soja e de conjuntura de EUA e China 
 
As commodities salvaram a balança comercial brasileira em 2009, mas vivem hoje um cenário 
de incertezas. São três os fatores que preocupam e que podem derrubar as exportações 
brasileiras: a oferta abundante de soja no mundo; a guerra entre os bancos americanos e o 
presidente dos EUA, Barack Obama; e a possibilidade de a economia chinesa não ter o mesmo 
desempenho do ano passado. 
 
Se este cenário se configurar, pode não se repetir em 2010 o bom desempenho dos produtos 
básicos, que representaram 40,5% do total exportado — ante 36,9% em 2008 — e garantiram 
um superávit de US$ 25,348 bilhões no ano passado. 
 
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) prevê uma queda de US$ 4 
bilhões na receita exportada em produtos do complexo soja em 2010. Para a entidade, a 
produção cairá de US$ 17,2 bilhões para US$ 14,2 bilhões. A projeção se deve às safras 
estimadas para o Brasil (65 milhões de toneladas), os EUA (90 milhões) e Argentina (53 
milhões). 
 
Nossa estimativa se deve à expectativa de redução de preços da soja e do farelo — disse Fábio 
Trigueirinho, diretorexecutivo da Abiove. 
 
O mercado está nervoso, e nossa expectativa é que as cotações da soja e do milho comecem a 
cair — confirmou o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, José Mário 
Schreiner. 
 
Mudança nos EUA atingirá em cheio balança comercial’ 
 
Glauber Silveira, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso 
(Aprosoja), disse que desde 29 de janeiro de 2009 até ontem, o preço da soja caiu de R$ 
38,40 para R$ 28,20 a saca. Só em seu estado, os produtores terão uma perda de receita de 
R$ 3,2 milhões. 
 
Ele teme que, nesse cenário, as economias de países como China e EUA cresçam menos que 
no ano passado, frustrando a recente previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI), que 
reviu para cima suas projeções para 2010. 
 
Nos EUA, o presidente Barack Obama espera que o Congresso aprove uma série de restrições 
que limitarão a aplicação de recursos pelas instituições comerciais em fundos de commodities. 
 
Para analistas, se a medida for aprovada pelo Legislativo americano, o impacto mais forte na 
balança comercial será sentido em até dois anos. 
 
Possivelmente, as exportações brasileiras serão afetadas, mas o fato é que existe um 
movimento absurdo (de especulação com contratos futuros de commodities), e a medida 
provocará a redução de preços especulativos no mercado internacional — afirmou Fábio 
Silveira, economista da RC Consultores. 
 
É melhor para o Brasil conviver com um mercado saudável do que com essa aberração 
econômica. 
 
Para o economista Arnaldo Madeira, da MCM, a medida não terá eficácia. Segundo ele, “há 
outros players no mercado”. Ou seja, mesmo que os bancos comerciais americanos sejam 
impedidos de investir em commodities, outros atores, como fundos de pensão, continuarão no 
negócio, se houver lucro. 
 



Não sabemos o que acontecerá, mas uma mudança nos EUA atingirá em cheio a balança 
comercial brasileira — disse o vicepresidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), José Augusto de Castro. 
 
Para uma fonte do governo, 2010 será um bom ano para a safra de soja. A recente alta do 
dólar minimiza o impacto dos preços menores das commodities. 
 
A fonte avalia que o dólar a R$ 1,85 é remunerador. Ontem, o a moeda americana fechou a R$ 
1,885, alta de 1,02%. COLABOROU Patrícia Duarte 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 fev. 2010, Economia, p. 20. 


