
DIAS DE AGITAÇÃO Depois de um aumento progressivo de preços nos últimos dois anos, o preço das matérias-primas tiveram impacto das incertezas globais. O ouro foi               
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A Standard and Poor's (S&P) po-
de rebaixar novamente a classifi-
cação de crédito dos Estados Uni-
dos. A sinalização foi dada ontem
por John Chambers, diretor da
agência de avaliação de risco (ra-
ting), apenas dois dias após o país
sofrer pela primeira vez uma que-
da em seu perfil de dívida, que
passou de AAA para AA+. Segun-
do ele, os EUA têm uma chance
em três de ter novo rebaixamen-
to.“Temos uma perspectiva nega-
tiva (para a recuperação da econo-
mia dos EUA no curto prazo)”,
afirmou ao canal de televisão
ABC. Chambers diz que a visão é
negativa para um cenário ma-
croeconômico de 6 a 24 meses.

Uma nova queda na classifica-
ção que mede a capacidade po-
tencial dos EUA de pagar suas dí-
vidas pode intensificar a fuga de
investidores para ativos conside-
rados mais seguros que os títulos
da dívida americana (treasury),
como o ouro. Não à toa, o preço
do metal disparou nas últimas
duas semanas, com uma alta de
3% que levou a mais de US$ 1,6
mil o valor da onça troy (barra
de 13,1 gramas).

A busca por ativos com me-
nos risco promoveu uma queda
no preço de commodities agríco-
las, como trigo e milho, e metáli-
cas, como o cobre. Mas o recuo
não deve se sustentar por muito
tempo, segundo especialistas.
“O movimento refletiu o pânico
dos investidores de ativos consi-

derados arriscados. Mas não ve-
jo muito espaço para novas que-
das”, considera o especialista
em commodities da XP Investi-
mentos, Tito Gusmão.

A perspectiva positiva deve-
se à continuidade da demanda e
aos problemas climáticos em paí-
ses exportadores, como Brasil e
EUA. “Os fundamentos conti-
nuam bons: demanda crescente
por países emergentes, baixo es-
toque, além do clima. Isso vai
prevalecer ante o sentimento
alarmista dos investidores”, pon-
dera o analista da Fator Correto-
ra, Luiz Wagner Delfante.

Na semana passada, algumas
commodities chegaram a cair
mais de 7% na Bolsa de Mercado-
rias de Nova York (Nymex), co-
mo açúcar, cobre, suco de laran-
ja e petróleo. Este último com
desvalorização de 9,01% (veja
os gráficos abaixo). “Diante da
perspectiva de crise econômica
mundial, qual ativo valoriza-se?
Quase nenhum. Então, conside-
rando esse cenário, a queda ob-
servada nos últimos dias não foi
exagerada”, avalia Samuel Gar-
cia, da Hencorp Commcor.

Outro fator que pode impac-
tar o preço nos insumos nos pró-
ximos dias é a especulação. Na
semana que vem, o Departamen-
to de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA) divulgará relató-
rio de oferta e demanda de itens
como soja e milho. Os estoques
de ambos estão em níveis histori-
camente baixos, o que corrobo-
ra com a expectativa de incre-
mento nos preços, de acordo es-
pecialista em commodities agrí-
colas do Fator. “Os agentes de
mercado vão operar baseados no
cenário macroeconômico mun-
dial, porém de olho no relatório
do USDA,”, diz Delfante.

O Goldman Sachs também di-
vulgou relatório afirmando que o
baixo nível de estoques de soja su-
gere que o risco de preço conti-
nua a ser para alta.

China
A China é dos principais moto-
res do mundo e um dos grandes
compradores de insumos agríco-
las e metálicos. “Sempre que os

preços caem abruptamente, a
China sinaliza que reduzirá a de-
manda. Mas nem sempre ve-
mos”, aponta aos pessimistas o
analista da Hencorp Commcor.

A segunda maior economia
do globo já anunciou a aquisi-
ção de dois grandes lotes de mi-
lho e soja. A encomenda, dire-
cionada aos EUA, já impacta a
safra 2011/2012, que começa em
novembro. “A demanda por mi-
nério de ferro pode até arrefe-
cer, mas a China jamais deixará
de consumir insumos agríco-
las”, diz Gusmão, da XP. ■

Com Nivaldo Souza e agências

Vanessa Correia
vcorreia@brasileconomico.com.br

Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br
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Risco EUAnão
deve impedir alta
das commodities

“

Volatilidade de preços deve recuar puxada pela demanda aquecida na
China, apesar de um possível novo corte no rating americano pela S&P

AGRONEGÓCIO

Sojabrasileiravairegistrar

O movimento
refletiu o pânico
dos investidores de
ativos considerados
arriscados. Mas não
vejo muito espaço
para novas quedas

Tito Gusmão
Especialista em commodities

da XP Investimentos

O plantio de soja do Brasil na
safra 2011/12, que começa entre
setembro e outubro, poderá
sofrer algum efeito no caso de
um aprofundamento da crise
financeira global, mas isso
não deve impedir o país de
registrar um novo recorde de
área plantada, dizem analistas
independentes. O fato de os
produtores terem aproveitado os
bons preços e acelerado como
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A recente valorização do
dólar, registrada na última

semana, pode não resistir a uma
nova alta das commodities, que
será determinada pela esperada
baixa dos estoques americanos.

Matérias-primas ainda serão
as principais responsáveis

pelo saldo positivo da balança
comercial. Tendência de longo
prazo é de manutenção de
preços em patamar mais alto.

Quando a crise financeira de
2008 se apresentou, parte do
mercado previa que ela acabaria
em uma semana. O prazo foi es-
tendido para três semanas e de-
pois para dois meses e seis me-
ses. A mesma angústia se repete
agora. Ninguém consegue defi-
nir quanto tempo a volatilidade
vai durar e qual a extensão da de-
saceleração da economia mun-
dial, especialmente de Estados
Unidos e Europa. “A crise já de-
sencadeia todo um processo de
mudança de fundamentos”, diz
o economista Fabio Silveira, da
RC Consultores. “E não existe
um cenário de reversão do qua-
dro pelo menos pelos próximos
dois anos. Mas ainda é cedo pa-
ra refazer cálculos e estimar de
quanto será o encolhimento”.

A estratégia de emissão de moe-
das e expansão do crédito, adota-
da por vários governos ao redor
do mundo, não é mais aplicável.
Se há alguma esperança, essa re-
cai ainda sobre os países emergen-
tes. “Mesmo que o crescimento
da China não seja de 10%, será de
7% ou 8%, o que já é bastante
bom. O da Índia, se ficar em 6%,
também é significativo”, diz o
economista Alcides Leite Junior,
professor da Trevisan Escola de
Negócios. E são as demandas des-
tes países e de outros em desen-
volvimento que devem novamen-
te segurar os preços e garantir al-
guma expansão econômica.

Nos últimos dias, a China pa-
rece ter se aproveitado de uma
menor demanda por commodi-
ties agrícolas para paralisar pedi-
dos e tentar empurrar os preços
mais para baixo. No entanto, a

tática não deve durar por muito
tempo, dada a demanda em alta
no país. No Brasil, os reflexos do
movimento podem ser sentidos
no curto prazo. De acordo com
o economista Luís Afonso Lima,
diretor-presidente da Socieda-
de Brasileira de Estudos de Em-
presas Transnacionais e da Glo-
balização Econômica, a balança
comercial pode apontar uma de-
saceleração já em meados de se-
tembro (leia reportagem na pági-
na 8). Mas, são poucos os que
apostam que a tendência deve
durar pelos próximos meses.

“O consumo ainda está em al-
ta no mundo, mesmo com a crise
dos países desenvolvidos, e a pro-
dução não cresce na mesma velo-
cidade. Já são dados suficientes
para manter os preços no pata-
mar atual”, diz Leite Junior. “O
mesmo raciocínio vale para in-
fraestrutura. As obras não param
e há procura por minério e aço”.

Porém, há os outros aspectos
que diferem o atual momento da-
quele de 2008, como a melhor
saúde financeira dos bancos ame-
ricanos e a questão das dívidas
soberanas na Europa. Obviamen-
te, ninguém aposta em uma nova
paralisação do sistema financei-
ro. “Mas, ainda temos que espe-
rar. É cedo para dizer qualquer
coisa”, diz Silveira. ■

Queda no preço dos
alimentos no mercado

internacional dão um alívio
momentâneo à inflação. Para
economistas, a demanda em alta
mantém a pressão inflacionária.

● ●

            o principal refúgio dos investidores
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Henrique Manreza

➤ ➤

Duração da
crise preocupa
economistas
Para analistas, volatilidade
não tem data para acabar

➤

“

LEIA MAIS

novorecordedeáreaplantadanasafra2011/2012

nunca as vendas antecipadas,
travando boa parte dos custos,
e de acreditarem que as cotações
continuarão em patamares
lucrativos — mesmo se houver
perdas maiores nos mercados
financeiros — são alguns dos
argumentos por trás das opiniões
dos analistas. Os preços da soja
na bolsa de Chicago caíram algo
em torno de 2% nesta semana em
que os investidores se livraram de

ativos considerados de risco.
Para o analista Rodrigo Nunes,
da Agência Rural, em Cuiabá (MT),
mesmo se os preços da soja
acabarem sendo contaminados e
sofrerem mais até o início do
plantio por conta do agravamento
da crise, alguns produtores que
deixaram para decidir na última
hora sobre alguma área marginal
podem mudar de ideia. "Mas o
grosso da decisão já está tomada".

O analista do Cepea/Esalq, da
Universidade de São Paulo, Lucílio
Alves, afirmou que o produtor
não deverá "deixar área parada"
em 2011/12, mesmo que os preços
caiam um pouco mais, considerando
a alta margem de lucro da
atividade atualmente. Segundo
ele, em julho, a rentabilidade
sobre o custo operacional em
Mato Grosso era de nada menos
que 70%. Reuters

Ainda é cedo para
refazer cálculos e
estimar de quanto
será o encolhimento
da economia

Fabio Silveira
Economista da RC Consultores

Analistas lembramquea
China jamaisdeixaráde

importarprodutosagrícolas

Fabiana Parajara
fparajara@brasileconomico.com.br
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No curtíssimo prazo, o movi-
mento de baixa nos preços de
commodities pode trazer algum
alívio para a inflação. Mas, a des-
peito da dificuldade de se traçar
cenário no meio do atual rebuli-
ço econômico global, os econo-
mistas são unânimes em apon-
tar que os fundamentos para a
continuidade da tendência de al-
ta nos preços de matérias-pri-
mas estão colocados, entre eles
a alta demanda vinda de países
emergentes, com especial desta-
que para a China.

Desta forma, as pressões são
muito mais inflacionárias do
que deflacionárias no horizonte
mais longo — apesar do Índice
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), em julho,

apresentar uma deflação de
0,34% no preço dos alimentos
(leia mais na reportagem ao la-
do). É evidente que a movimen-
tação recente de queda de pre-
ços está intimamente ligada à al-
ta volatilidade dos mercados e à
fuga de investidores em busca
de ativos mais seguros. Ou seja,
em curto espaço de tempo os te-
mores acerca dos rumos da eco-
nomia global, que podem signi-
ficar menor demanda, são capa-
zes de alterar os rumos dos pre-
ços de forma acentuada. “Mas
não dá para confundir esses mo-
vimentos financeiros com os
fundamentos de mercado", diz
Amaryllis Romano, economista
da Tendências Consultoria.

Na Tendências, a estimativa
para commodities não foi alte-
rada por conta dos abalos re-
centes. Permanece a projeção

de preços ligeiramente abaixo
dos que foram praticados no
primeiro semestre do ano, sal-
vo se alterações climáticas no
hemisfério Norte vierem atra-
palhar. “É uma certa acomoda-
ção de preços, mas em patama-
res elevados e considerando fa-
tores como a perspectiva de
oferta menor que a demanda,
no caso do milho e estoques bai-
xos de maneira geral”.

Do ponto de vista da inflação
doméstica, algum aperto pode
vir da safrinha de milho, que es-
tá sofrendo por conta das geadas
no Sul do país. Ou do etanol,
cujo rendimento da produção
não tem sido bom nos últimos
anos. “Essas pressões internas se-
rão contrabalançadas pela safra
do hemisfério Norte e pela for-
mação de preços no mercado in-
ternacional”, afirma Amaryllis.

Minério e aço
Os incentivos com a redução
de IPI para a indústria automo-
tiva devem se reverter em alta
demanda por commodities me-
tálicas pela indústria nacional,
alerta o economista-chefe da
Austin Rating, Alex Agostini.
“Além disso, os grandes inves-
timentos em infraestrutura
também demandam commodi-
ties metálicas e poderemos ver
fortes pressões de preços nesse
segmento”, diz.

Agostini lembra que, desde a
queda verificada nas commodi-
ties com a crise de 2008, os pre-
ços se recuperaram a partir do fi-
nal de 2009 e somente o índice
de energia não retomou o nível
pré-crise. “De lá para cá, qual
evento poderia alterar essa dinâ-
mica de alta das commodities?
Nenhum”, responde, ao acres-

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

Inflação deve ser atingida só no curto
Demanda de
alimentos em alta
pelos países em
desenvolvimento
e maior procura
por commodities
metálicas pela
indústria nacional
estão entre os
fatores que apontam
aumento de preços

Analistas veem o movimento de baixa de preços de commodities como efeito da volatilidade momentânea e mantêm

DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR

Comrevisãoparabaixoda
produçãodecana,açúcareetanol
mantémtendênciadepreçoalto
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A inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) ficou pratica-
mente estável entre junho e ju-
lho, o que não impediu o índice
de acumular a maior alta em 12
meses desde junho de 2005. O
indicador subiu 0,16% em ju-
lho, após alta de 0,15% em ju-
nho, informou o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), na última sexta-feira.
A taxa acumulada em 12 meses
subiu para 6,87% até julho, an-
te 6,71% até junho.

Na variação mensal, a maior
queda no preço dos alimentos
foi anulada por uma alta em
transportes, em razão do álcool
combustível, que se tornou o
maior vilão do ano. No acumula-
do do ano, o álcool subiu
10,19%. “A alta do álcool este
ano se deve a safra de cana que,
pelas estimativas do IBGE, deve
ser 5% menor; a qualidade tam-

bém vem sendo prejudicada pe-
lo clima, além da demanda
maior por conta da frota flex
maior”, disse Eulina dos San-
tos, economista do instituto.

O índice anual segue acima do
teto da meta perseguida pelo go-
verno, que tem centro em 4,5%
e tolerância de dois pontos para
cima ou para baixo. Mas, na se-
mana passada, Alexandre Tombi-
ni, presidente do Banco Central,
disse que a inflação em 12 meses
vai atingir o auge em agosto e en-
tão desacelerar. ■ Reuters

centar que “Estados Unidos e
Europa vêm patinando há al-
gum tempo e o movimento de
baixa que se vê hoje é muito
mais um efeito irracional do
mercado e não tem base nos fun-
damentos dos preços".

O economista-chefe do Espí-
rito Santo Investment Bank,
Jankiel Santos, também avalia
que volatilidade de preços do
curto prazo não altera o princi-
pal vetor para a continuidade
do avanço nos preços de com-
modities: o crescimento dos paí-
ses emergentes. “A tendência
continua de alta daqui em dian-
te, mas uma alta em ritmo me-
nor do que estávamos vendo”,
diz Santos. “Ou seja, do ponto
de vista do impacto na inflação,
as pressões são mais na direção
inflacionária do que deflacioná-
ria ao longo do tempo.” ■

Tadeu Fessel/Divulgação

prazo

Marcela Beltrão

IPCA anual de 6,87% em
julho é o maior desde 2005
IPCA foi de 6,87% até julho,
mas presidente do BC diz que
índice desacelera em setembro

Queda no preço dos
alimentos foi anulada
por alta do álcool
combustível, que
já soma 10,19% no
acumulado do ano

perspectiva de alta

Osalimentostiveram
quedadepreçosmais
forteemjulho,de0,34%,
deacordocomoIBGE
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A balança comercial brasilei-
ra, que acumula superávit de
US$ 16,1 bilhões de janeiro a ju-
lho, continuará sendo alimenta-
da especialmente pelas maté-
rias-primas produzidas nacio-
nalmente, enquanto a indústria
manufatureira nacional luta pe-
la retomada da combatividade
perdida. A grande dúvida é se o
viés de baixa recente nos preços
se transformará em tendência,
acabando com os bons retornos
que há tempos fazem a alegria
de exportadores e do governo.

O economista-chefe da Austin
Rating, Alex Agostini, estima su-
perávit de US$ 20,5 bilhões neste
ano e acha que, no curto prazo,
“pode doer um pouco em termos
de resultado”. “Mas a perspectiva
é de retomada na alta de preços lo-
go à frente e os saldos da balança
vão continuar bons”, afirma.

O presidente da Sociedade Bra-
sileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globaliza-
ção Econômica, Luís Afonso Li-
ma, tem visão mais pessimista e
vê queda mais prolongada nos
preços. “O Brasil se beneficiou
muito dos preços das commodi-
ties nos últimos anos. Mas, a par-
tir de setembro, já deve sentir os
efeitos da queda dos preços.”

Por outro lado, o economista
Alcides Leite Junior, professor
da Trevisan Escola de Negó-
cios, não acredita em uma que-
da acentuada dos preços das
commodities no longo prazo.
Para ele, a demanda dos países
em desenvolvimento, que ainda
é alta, aliada a uma queda de pro-
dutividade, tende a manter os
preços no atual patamar. Com is-
so, o bom desempenho das expor-
tações agrícolas deve ser preser-
vado, acredita. “Depois de vários
episódios de especulação, o pre-
ço das commodities atingiu um
patamar estrutural”.

Contribui a favor da balança
comercial brasileira o quadro
apertado de oferta e demanda
global de grãos — ainda com
possibilidade de os Estados Uni-
dos (maior produtor de soja e
milho) rever para baixo sua ex-
pectativa de produção em 2011
por problemas climáticos. Esse
cenário também pode evitar
que as commodities agrícolas
venham a sofrer impacto signifi-
cativo de uma crise maior.

“Provavelmente, o departa-
mento americano de agricultu-
ra deverá vir com uma revisão
para baixo de milho e soja. Se,
pelo lado financeiro, esse com-
portamento baixista do merca-
do deve permanecer é uma coi-
sa difícil de prever, do lado de
oferta e demanda, não há o que
aponte para reverter a intenção
de plantio", diz Jacqueline
Bierhals, da Informa Economics
FNP. ■ Com Reuters

Fabiana Parajara e Eva Rodrigues
redacao@brasileconomico.com.br

Saldo da balança continuará movido
Maioria dos especialistas vê um movimento rápido de queda de preços movido pela volatilidade dos mercados;
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por produtos básicos
tendência de longo prazo está mais para manutenção de preço em patamar alto

A queda dos preços das commo-
dities negociadas nas bolsas de
valores internacionais pode se
estender e contribuir para uma
depreciação do dólar em níveis
além dos aceitáveis. Tudo vai
depender do tempo que os prin-
cipais blocos econômicos glo-
bais levarem para equilibrar
suas economias em crise, di-
zem os economistas.

A fuga dos investidores das
commodities se deve às incerte-
zas do consumo chinês após o
aperto fiscal do governo para
controlar a inflação. As perspec-
tiva de oscilação negativa das
commodities ganharam força
também com a recessão de con-
sumo nos Estados Unidos e nos
países da europa, obrigados a
cortar gastos. Ao perdurar esse
cenário, os fundos de investi-
mentos internacionais irão pre-
ferir a segurança de outras apli-
cações em detrimento ao risco
das bolsas de valores, o que
manterá a tendência de depre-
ciação da moeda americana. Ou
seja, a valorização do dólar nos
últimos dias pode se reverter.

“Os Estados Unidos consegui-
ram resolver o problema de fi-
nanciamento da economia, mas
a recuperação ainda é lenta e in-
certa”, diz o economista da con-
sultoria Safras e Mercados, Mau-
rício Muruci. Apesar de uma li-
geira melhora registrada em ju-
lho, o índice de desemprego
americano, divulgado na últi-
ma sexta-feira, continua alto,
na casa dos 9,1%, o que signifi-
ca 14 milhões de pessoas.

Para Muruci, desde que eclo-
diram os impasses em torno da
renegociação sobre o teto da dí-
vida americana, os investidores
começaram a fugir das commo-
dities mesmo diante de um ce-
nário de oferta reduzida em rela-
ção a demanda. Trata-se de um
desequilíbrio. “A crise foi colo-
cada à frente da oferta reduzi-
da, principalmente dos produ-
tos agrícolas”, diz, confirman-
do que a tendência é de rever-
são das baixas em breve.

O açúcar é o exemplo mais
evidente. O insumo tem oferta
reduzida com a quebra da safra
brasileira (a primeira redução
em quase 10 anos) e conta com
baixo excedente de exportação
vindo da Índia. Apesar disso, a
cotação do açúcar bruto, nego-
ciado na Bolsa de Valores de No-
va York, na última sexta-feira,
acumulava uma desvaloriza-
ção de 7,45% e acabou fechan-
do a semana com uma queda
de 3,51%. Já a soja, o terceiro
item da pauta de exportação na-
cional, sofreu desvalorização de
2%, no acumulado da semana,
e ficou cotada em US$ 13,31 por
bushel na bolsa de Chicago. ■

Ruy Barata Neto

Dólar fica
depreciado
com queda de
commodities
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-9.
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