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B16 | Sexta-feira e fim de semana, 30 e 31 de agosto e 1 de setembro de 2013

Ag ro n e g ó c i o s

Volatilidade continua a dar o tom na bolsa de Chicago
Fernando Lopes
De São Paulo

O nervosismo que dominou os
mercados de grãos da semana
passada para cá e provocou for-
tes valorizações na bolsa de Chi-
cago não foi suficiente para evi-
tar que soja, milho e trigo encer-
rassem agosto com cotações mé-
dias mais baixas que em julho.

Segundo cálculos do Valor Data
baseados nas médias mensais dos
contratos futuros de segunda posi-
ção de entrega (normalmente os de
maior liquidez), o milho lidera as
perdas (8,12%), mas a queda da soja
também é expressiva (6,17%). No ca-
so do trigo, que oscilou à reboque
dos outros grãos, mais negociados, a
baixa é mais modesta (2,46%). O ba-
lanço foi fechado no dia 29.

Dessa forma, a tendência es-
trutural de queda dos preços dos
grãos derivada da recomposição
da oferta nos Estados Unidos
prevalece, mas todos os sinais in-
dicam que ainda haverá fortes

emoções nesses mercados em se-
tembro, reta final do desenvolvi-
mento das lavouras americanas.

Como o clima quente e seco que
afeta um quarto do Meio-Oeste
dos EUA (incluindo o coração do
cinturão do milho), é uma realida-
de, não apenas fruto da imagina-
ção de especuladores (ver página
B15), as próximas semanas prome-
tem uma bateria de testes para car-
díacos — ainda que as perdas ten-
dam a ser bem menores do que in-
dicam os eletrocardiogramas.

Assim, antes da confirmação des-
se cenário os preços médios dos
grãos ainda poderão interromper,
em setembro, a trajetória de queda
em que se encontram. Agosto foi o
terceiro mês seguido de baixa das
cotações médias da soja em Chicago,
o quinto mês de recuo do milho e o
terceiro de desvalorização do trigo.

Só que as médias de agosto foram
pressionadas pelo comportamento
dos preços nos primeiros 20 dias do
mês. Ontem, em Chicago, a segunda
posição da soja fechou a US$

13,6850 por bushel, ante média
mensal de US$ 12,7693. O milho
chegou a US$ 4,8150 por bushel, an-
te média de US$ 4,6913, e o trigo fi-
cou em US$ 6,54,25 por bushel, ante
média de US$ 6,5367. E os patama-
res atuais mais elevados puxarão as
médias de setembro para cima.

Decisivo para essa definição será o
próximo relatório de oferta e de-
manda que será divulgado pelo De-
partamento de Agricultura dos EUA
(USDA) no dia 12. No levantamento
publicado no início deste mês, o ór-
gão cortou em cerca de 5 milhões de
toneladas suas previsões tanto para
a produção de milho quanto para a
colheita de soja do país em 2013/14.

A tesoura refletiu as adversidades
climáticas do Meio-Oeste, e novos
cortes são esperados — daí as recen-
tes altas de preços. Mas, apesar dos
ajustes, as produções serão muitos
superiores às do ciclo 2012/13, casti-
gada pela mais severa estiagem nos
EUA em mais de 50 anos — daí a ten-
dência estrutural de baixa.

Do ponto de vista inflacionário,

pode não ser uma boa notícia. Mas
haverá espaço para que os produ-
tores brasileiros acelerem as ven-
das antecipadas da grande produ-
ção esperada no novo ciclo
(2013/14) em condições melhores
do que as que vinham sendo ob-
servadas. E o câmbio também per-
manece favorável para isso.

“É importante que os produto-
res aproveitem essas oportunida-
des porque o cenário de queda
perdura. Ainda é preciso dimen-
sionar corretamente os danos cau-
sados pela atual estiagem nos EUA,
mas não deverá ser nada capaz de
interromper a tendência”, afirma
Fabio Silveira, diretor de pesquisa
econômica da GO Associados.

Enquanto isso, o manancial se-
gue rico para especulação. Para Sil-
veira, ela se concentrará mais na so-
ja, em linha com o que vem pro-
gressivamente acontecendo desde
o marcante aumento da “financeiri -
z a ç ã o” dos mercados de commodi-
ties agrícolas, na década passada.

“É um dos mercados de commo-

dities de maior liquidez do mundo,
atrás do petróleo. Com isso, tem
atraído os investidores que querem
se rentabilizar nos mercados futuros
diante da piora dos retornos em ou-
tras aplicações. Mas a tendência é
que esse movimento perca força”.

Silveira observa que hoje há no
mundo uma massa monetária que
tem funcionado como um colchão
para os preços agrícolas. Mas me-
didas como o provável aumento
dos juros nos EUA, por exemplo,
poderão desinflar esse colchão, o
que abriria espaço para uma baixa
mais acentuada dos preços.

“Esse movimento derrubará so-
bretudo a soja, que, por sua grande
liquidez, tem sido o principal bas-
tião de resistência nos mercados fu-
turos agrícolas”. Um dos motivos
que explicam a preferência especu-
lativa pela soja é o volume propor-
cionalmente elevado para comer-
cialização no mercado externo.

Conforme o USDA, as exporta-
ções globais de soja em grão deverão
atingir 107,4 milhões de toneladas

em 2013/14, ou 38,1% de uma pro-
dução mundial estimada em 281,72
milhões de toneladas. No milho, os
embarques somarão 104,02 mi-
lhões de toneladas, ou 10,9% da de
uma produção global calculada pe-
lo órgão em 957,15 milhões.

Entre as “soft commodities” ne -
gociadas na bolsa de Nova York, o
destaque é a alta de 7,96% dos preços
médios dos contratos futuros de se-
gunda posição de entrega do cacau,
basicamente motivada pela escassez
de chuvas no Oeste da África, onde
estão localizados os principais paí-
ses produtores da amêndoa.

O açúcar recupera parte das per-
das recentes e fecha o mês com co-
tação média 0,97% superior à de ju-
lho, enquanto o algodão continua
a se afastar das mínimas de 2012 e
sobe 2,11%. Já o café ainda sente a
pressão da oferta global confortá-
vel e cai 2,27% e o suco de laranja,
sem danos causados por furacões à
citricultura da Flórida, recua 2,61%.

Mais sobre preços à página B11
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Grãos Depois de se recuperar em 2012/13 da seca do
ciclo anterior, Estado prevê avanço puxado pela soja

Nova safra fortalece
a recuperação do RS
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

Embora não tão expressivas co-
mo no ciclo 2012/13, as ainda ele-
vadas cotações e as perspectivas
de ganhos com a soja devem con-
solidar o Rio Grande do Sul como
terceiro maior produtor brasilei-
ro do grão na safra 2013/14, atrás
de Mato Grosso e Paraná.

O clima não será tão bom co-
mo no último verão, mas o au-
mento de área plantada deverá
compensar a leve queda espera-
da no rendimento e garantir
uma oscilação positiva de 0,07%
na produção, para 12,765 mi-
lhões de toneladas, conforme a
primeira estimativa da Emater-
RS, divulgada nesta quinta-feira.

O Estado havia perdido a terceira
posição no ranking dos produtores
de soja para Goiás em 2011/12,
quando mais uma severa seca redu-
ziu a safra local para 5,991 milhões
de toneladas nas contas da Emater-
RS e 6,527 milhões de toneladas se-
gundo a Conab. No ciclo seguinte,
porém, preço e clima jogaram a fa-
vor, a área plantada cresceu 14%,
avançando sobre lavouras de milho
e pastagens, e o volume dobrou, re-
colocando os gaúchos no pódio.

A tendência se repete neste ano,
só que não no mesmo ritmo. Se-
gundo o diretor técnico da Emater-
RS, Gervásio Paulus, o levantamen-
to indica expansão de 2,7% na área
de soja que começa a ser plantada
no fim de setembro, para 4,855 mi-
lhões de hectares. São 127,3 mil
hectares a mais, sendo 96,2 mil
provenientes de pastagens e em
menor escala de lavouras de arroz
no sul do Estado, além de 31,1 mil
antes cultivados com milho. A pro-
dutividade deve cair 2,6%, para

2.629 quilos por hectare, conside-
rando a média dos últimos dez
anos. Em Goiás, a estimativa para a
safra 2013/14 é de 9,5 milhões de
toneladas, de acordo com a federa-
ção da agricultura local (Faeg).

Com uma elevação mais modes-
ta nos preços frente à média histó-
rica, o arroz deve apresentar expan-
são de 1,5% na área plantada a par-
tir do fim de setembro, para 1,098
milhão de hectares, e de 5,9% na
produção, para 8,58 milhões de to-
neladas. Apesar de perder algum
espaço para a soja, as lavouras estão
sendo beneficiadas pelo elevado ní-
vel dos reservatórios para irrigação,
que garantem a liderança folgada
do Rio Grande do Sul entre os Esta-
dos produtores de arroz no país,
com dois terços da safra nacional.

Vítima do pior desempenho em
termos de preço, o milho deve per-
der 2,9% em área e 7,7% em produ-
ção no próximo verão, para 1,005
milhão de hectares e 4,935 mi-
lhões de toneladas, prevê a Ema-
ter-RS. O rendimento deve recuar
5%, para 4.912 quilos por hectare, e
o plantio que deveria iniciar no
fim de agosto tende a atrasar cerca
de duas semanas devido ao frio in-
tenso, acredita Paulus. Incluindo a
cultura de feijão, a safra 2013/14
no Estado deve crescer 0,27% em
volume, para 26,350 milhões de
toneladas, e 1,7% em área, para
7,012 milhões de hectares.

Na soja, o preço médio pago ao
produtor recuou 14,3% em 12
meses no Estado, para R$ 65,95 o
saco de 60 quilos nesta semana,
mas permanece 26,8% acima da
média de 2008 a 2012, informa a
Emater-RS. De acordo com o ana-
lista Antônio Sartori, da corretora
Brasoja, 10% da safra 2013/14 já
foi comercializada e os preços pa-

ra maio de 2014 chegam a R$ 72 a
saca posta no porto de Rio Gran-
de e a R$ 67 no interior do Estado.

Conforme Sartori, ainda falta ven-
der 3,5 milhões de toneladas da soja
gaúcha de 2012/13 e o produto dis-
ponível está sendo cotado a até R$ 80
o saco em Rio Grande e a R$ 75 no in-
terior. As exportações do ano devem
chegar a 8 milhões de toneladas e a
sustentação dos preços, segundo ele,
deve-se a movimentos especulativos
e a fundamentos como a redução da
safra americana, os baixos estoques
globais e as dificuldades impostas
pelo governo argentino para a ex-
portação da soja local.

O superintendente da Federação
das Cooperativas Agropecuárias do
Estado (Fecoagro), Tarcísio Minetto,
calcula que o custo variável (insu-
mos e financiamentos) das lavouras
de soja cresceu cerca de 10% nesta sa-
fra, para R$ 1,1 mil por hectare. Com
isso, a expectativa média de ganho
líquido por hectare fica em quase R$
1,8 mil, considerados os preços
atuais e a produtividade prevista.
Em agosto de 2012 a projeção era de
R$ 2,3 mil líquidos por hectare, le-
vando em conta os custos, preços e
rendimento esperado na época, mas
o valor segue “a t r a t i v o”, diz Minetto.

O milho, que segundo a Emater-
RS recuou 19,7% em 12 meses e 8%
ante a média 2008-2012, para R$
23,14 ao produtor pelo saco de 60
quilos nesta semana, teve alta de
custos na ordem de 15% desde a úl-
tima safra, calcula o superintenden-
te da Fecoagro. Com isso, a expecta-
tiva de ganho líquido recua de R$
863 por hectare em agosto do ano
passado para R$ 246 agora. O preço
do arroz oscilou 0,3% para cima em
12 meses, para R$ 34,02 o saco de
50 quilos, e ficou 5,7% acima da
média dos últimos cinco anos.

Boa parte do aumento dos cus-
tos das lavouras está associada ao
impacto da elevação recente do dó-
lar sobre os preços de insumos co-

mo fertilizantes e defensivos. Se-
gundo o coordenador das comis-
sões de grãos da Federação da Agri-
cultura do Rio Grande do Sul (Far-

sul), Jorge Rodrigues, porém, a
maior parte desses produtos já está
nas propriedades porque o plantio
está prestes a começar no Estado.

Fonte: Conab
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Emater-RS estima uma expansão de 2,7% na área gaúcha de soja, que começará a ser semeada no fim de setembro
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