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1. ANÁLISE DE MERCADO 
FARINHAS DE TRIGO 

Muita oferta de farinha de trigo chuvado 
Como dissemos na semana passada, com o término ou quase-término do trigo bom colhido no 
Brasil na safra passada, passou-se a usar o trigo chuvado, até porque ele precisa ser usado lo-
go, dadas as suas características. Os representantes estão recebendo um volume cada vez mai-
or de farinhas feitas com este trigo, com maior ou menor grau de adição de trigo melhorador 
da Argentina e do Uruguai. De qualquer maneira, isto teve reflexo nos preços, nesta segunda-
feira, que voltaram a cair, pelo menos para as farinhas comum e inteira.  
Hoje foi negociada farinha comum com 1% de cinzas em São Paulo a R$ 28,00; com 0,8 o preço 
ainda é R$ 30,00. Farinha inteira foi negociada a R$ 35,00 e farinha especial feita de trigo na-
cional a R$ 39,00, feita com trigo argentino entre R$ 44,00 e R$ 46,00. Farinha para massa fres-
ca há vendedores entre R$ 50,00 e R$ 52,00, dependendo a qualidade da farinha. Farinha de 
panificação foi negociada a R$ 45,00, embora haja também vendedores a R$ 43,00. Farinha 
argentina 000 foi negociada a R$ 43,70 e 0000 a R$ 53,00-R$ 54,00. Pré-mistura continua a R$ 
22,00 a curta e R$ 24,00 a longa. 

TRIGO NACIONAL 
Novas especificações para trigo devem revolucionar mercado 
Em poucos dias, o Ministério da Agricultura deve publicar portaria redefinindo as classificações 
de qualidade do trigo que poderá ser adquirido pelo governo federal em seus programas de 
apoio à comercialização. Segundo o coordenador-geral de Cereais e Culturas Anuais do Minis-
tério da Agricultura, Silvio Farnese, a nova classificação se aproxima mais das exigências do 
mercado. 
A portaria aumentará também a diferença entre o valor pago pelo trigo de melhor qualidade, 
usado na fabricação de pães, e os demais, para bolos, biscoitos e outros produtos. Para Farne-
se, a medida incentivará a produção e deve levar o país a uma colheita de até 7 milhões de to-
neladas de trigo por ano nas próximas safras, cerca de 70% do consumo interno. 
O Brasil produziu, nos últimos dez anos, uma média de 4,5 milhões de toneladas de trigo anu-
almente. Como o consumo dos brasileiros é de pouco mais de 10 milhões de toneladas, a de-
pendência das importações foi de 55%, atingindo o pico de 78% na safra 2006/2007. Além des-
sa defasagem, apenas 50% da farinha derivada do trigo colhido no país atendem aos requisitos 
para a fabricação de pão, enquanto a proporção total destinada a esse fim é de 65%. 
A ampliação da diferença de preços, segundo Farnese, deve aumentar a proporção de trigo 
tipo pão produzido pelos triticultores brasileiros. Há um ano, foram estabelecidos os preços 
mínimos de R$ 441 por tonelada do trigo tipo brando, considerado de pior qualidade, de R$ 
530 para o tipo pão e de R$ 555 para o tipo melhorador. Esses valores já representaram um 
distanciamento maior entre os valores de cada qualidade de trigo e, segundo o Ministério da 
Agricultura, mostraram resultado. 
A classificação utilizada atualmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para 
a compra de trigo leva a outro problema, além de não ser bem aceita pelo mercado. Segundo 
especialistas, quando um trigo de melhor qualidade é misturado com um de pior, todo o volu-
me passa a ser classificado com o padrão inferior, desvalorizando-se. "A portaria vai equiparar 
nosso produto a uma referência internacional", afirmou o diretor de Política Agrícola e Infor-
mações da Conab, Silvio Porto. 
Como ficará a nova classificação 
A classificação oficial define critérios de qualidade para políticas públicas de apoio à comercia-
lização e aquisições do governo federal previstas na Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM), importações e consumo humano "in natura". O novo texto projeto, que agora será 
analisado pelo departamento jurídico do Ministério da Agricultura, estabelece exigências de 
qualidade para adequar a classificação oficial à do mercado. Ao considerar características de 
safras passadas, os novos critérios farão que parcela maior de trigo fique abaixo do padrão mí-
nimo de classificação e seja destinada à produção de ração, perdendo 50% do valor de comer-
cialização. 
As novas regras estabelecem que o trigo será classificado em três tipos conforme o Peso do 
Hectolitro (ph), com limites máximos de tolerância de defeitos e em cinco Classes: Melhorador, 
Pão, Uso Doméstico, Básico ou Outros Usos. Junto a outras características, tais combinações 
determinam qual tipo de produto final será produzida a partir da farinha obtida a partir de ca-
da cultivar de trigo, como pães, massas ou biscoitos, por exemplo. Atualmente, para ser classi-
ficado como tipo pão, o grão deve apresentar valor mínimo de 180 de força de glúten. Pelas 
novas regras, esse patamar subiu para 220. 
Com a mudança da regra, os produtores terão que aprimorar o planejamento antes do plantio. 
Se o preço de mercado estiver abaixo do preço mínimo durante o período de comercialização, 
o produtor que colher um trigo de menor qualidade poderá ter prejuízo, sem conseguir cobrir 
os custos de produção. O regulamento técnico do trigo deve ser aprovado no governo federal 
dentro de três meses, devendo entrar em vigor em julho de 2011. 

TRIGOS IMPORTADOS 
Trigos importados continuam custando muito caro 
As opções de trigo duro de que o Brasil dispõe no momento continuam custando muito caro. O 
trigo duro canadense chega a São Paulo custando R$ 614,10, pelo fechamento de hoje, contra 
R$ 460,00 do trigo duro nacional, uma diferença de 25,09%. O trigo duro americano, ainda 
com taxa de 10%, chega a São Paulo custando R$ 542,91/tonelada, o que equivale a uma dife-
rença de 15,27%, também muito alta. O trigo francês é o que tem a diferença menor, 14,68%, 
ainda assim muito alta, além do empecilho da logística, que inviabiliza. Com a aproximação da 
necessidade de se utilizar cada vez mais o trigo importado, é possível que este seja um dos 
componentes para o aumento dos preços das farinhas. Deve-se dizer que o que eleva o preço 
do importado não é propriamente o preço do trigo, que está baixo no mercado internacional, 
devido ao excesso de oferta no mundo, mas o preço do frete e do dólar no Brasil. 

CÂMBIOS 
REAL/DOLAR 
Dólar tem 9ª queda em 10 dias e vai a R$ 1,759 
cotação do dólar comercial fechou esta segunda-feira em queda de 0,79%, a R$ 1,759 na ven-
da, no terceiro dia seguido de perdas. É a 9ª sessão em queda nos últimos 10 dias. Com isso, a 
moeda acumula perdas de 1,24% no mês. A alta no ano, porém, ainda é de 0,92%. 
A principal influência sobre a taxa de câmbio nesta sessão foi o comportamento do euro, se-
gundo profissionais ouvidos pela Reuters. A moeda comum chegou a subir mais de 1%, ao mai-
or nível em quase um mês, após o anúncio de que a ajuda de países da zona do euro para a 
Grécia terá o montante de 30 bilhões de euros neste ano.  
Os gregos reafirmaram que ainda não pretendem usar a ajuda, que pode ser complementada 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).  
O mercado local teve volume de mais de US$ 6 bilhões, segundo dados parciais da clearing 
(câmara de compensação) da BM&FBovespa pouco antes do fechamento. Neste mês, a sessão 
com maior volume, na terça-feira passada, havia movimentado US$ 4,4 bilhões.  
Operadores monitoravam desde o começo do dia a possibilidade de operações pontuais de 
fluxo, como uma saída de cerca de US$ 400 milhões no setor agrícola, ou entradas referentes a 
operações no mercado de capitais.  
Mas segundo três profissionais, ao longo do dia, a maior parte do movimento aconteceu por 
causa de operações "de giro" --quando tesourarias de bancos compram e vendem dólares sem 
uma operação específica de entrada ou saída de moeda do país, com o objetivo de tentar influ-
enciar a cotação do dólar.  
Além dessas operações, o gerente de câmbio de um banco nacional, que preferiu não ser iden-
tificado, disse que muitas instituições venderam dólares em "stop-loss", desfazendo-se de anti-
gas posições compradas que já não pareciam favoráveis.  
Agora, com o dólar próximo de R$ 1,75, há opiniões divergentes sobre o fôlego da queda. Para 
o operador de uma corretora local, o dólar deve cair ao longo da semana em meio ao alívio 
cada vez mais consolidado com a questão grega.  
"Vai depender muito do fluxo. Se a tendência (dos estrangeiros) for alocar em emergentes, vai 
bem rápido."  
Já para o gerente, "o mercado está trabalhando em 'range' (intervalo) e esse ponto seria o de 
compra". Mas ele ressalva, com base no posicionamento das instituições financeiras: "se rom-
per, vai rápido para R$ 1,70".  
Entre as demais notícias do dia, os Estados Unidos registraram em março um deficit orçamen-
tário de US$ 65,39 bilhões, mostraram dados do Departamento de Tesouro nesta segunda-
feira. 
O número superou as previsões apuradas em pesquisa da Reuters com analistas, que aponta-
vam um saldo negativo de US$ 62 bilhões. Contudo, o dado veio bem abaixo do deficit de US$ 
191,59 bilhões do mesmo período do ano passado. 
A Comissão de Regulação Bancária da China (CBRC, na sigla em inglês) disse, no domingo, que 
as instituições financeiras precisam ampliar a atenção sobre riscos financeiros, bem como de-
vem aumentar o custo da primeira parcela de imóveis.(Com informações de Reuters e Valor 
Online) 
Governo estuda medidas para frear economia e conter alta da inflação 
Preocupado com a alta da inflação nos primeiros três meses, o governo começa a estudar a 
adoção de um conjunto de medidas para frear a economia e evitar que o índice desgarre do 
centro da meta de 4,5% para este ano.   
A avaliação da equipe econômica é de que o combate à inflação não pode depender apenas 
dos juros. Serão necessárias medidas adicionais.  
O sacrifício terá de ser muito pesado se for utilizado apenas o juro como arma para combater a 
alta da inflação.   
Se nada for feito, a tendência é de o Banco Central aumentar em 0,75 ponto percentual a taxa 
básica de juros neste mês de abril, uma “paulada”, segundo um técnico do governo.   
Só nos primeiros três meses, a inflação oficial já atingiu a marca de 2,06%, quase a metade da 
meta de 4,5%. Num ano eleitoral como este, o governo pretender atingir a meta da inflação 
para não se tornar alvo de críticas da oposição.   
São várias as medidas que estão sendo estudadas pelo governo.  
Uma delas é a de aumentar a alíquota do recolhimento compulsório sobre os depósitos a pra-
zo e à vista para tentar restringir a liquidez da economia.   
Em fevereiro, o Banco Central deu partida a esse processo de reverter algumas medidas toma-
das durante a crise global e restabelecer algumas regras do depósito compulsório.   
No total, as medidas adotadas em fevereiro irão enxugar R$ 71 bilhões do sistema financeiro. 
Hoje, no entanto, a avaliação da equipe econômica é de que esse montante parece ser insufici-
ente e, por isso, é possível que seja definido um novo aumento do compulsório.  
Outra medida em estudo é a de baixar as alíquotas do imposto de importação para aumentar 
a competitividade na economia. Mas essa medida, no entanto, fragiliza a indústria nacional, o 
que faz com que uma boa parte da equipe econômica seja contrária à sua adoção.  
O fato é que o governo está preocupado com a inflação e estuda algumas medidas para desa-
quecer a economia e evitar que essa missão fique apenas a cargo da política monetária. 
REAL/PESO ARGENTINO 
Real volta a se valorizar frente ao peso 
Depois e alguns dias desvalorizado, o real volta a se valorizar nesta segunda-feira, frente ao 
peso argentino: diminuiu a quantidade de reais necessários para comprar um peso, o que não 
é bom para a exportação, mas é bom para a importação. No fechamento de hoje foram neces-
sários R$ 0,4531 para comprar um peso, contra R$ 0,4559 do fechamento anterior, R$ 0,4548 
de uma semana atrás e R$ 0,4577 de um mês atrás. 
No sentido contrário, foram necessários $ 2,2020 pesos para comprar um real, contra $ 2,1870 
do fechamento anterior, $ 2,1970 de uma semana atrás e $ 2,1890 de um mês atrás. 
PESO/DOLAR 
Dólar oficial estável, atacadista em leve alta 
O dólar oficial fechou estável nesta segunda-feira a $ 3,89 para venda e $ 3,86 para compra. 
No mercado atacadista, põem, subiu para $ 3,8825, contra $ 3,88 do dia anterior. A entrada de 
divisas no país foi superior à demanda e o Banco Central voltou a usar a estratégia de operar 
com euros, absorvendo o excedente de divisas. Na primeira semana de abril a indústria de ó-
leos vegetais e as exportações de cereais liquidaram operações de US$ 498,15 milhões; isto é 
138% mais que os três últimos dias úteis de março. No primeiro trimestre estas liquidações 
produziram US$ 3,32 bilhões, segundo estimativas privadas. 
O euro subiu 5 centavos diante das operações de salvamento da Grécia, sendo negociado a $ 
5,19 para compra e $ 5,29 para venda.  
 

2. TRIGOS DO MERCOSUL 

ARGENTINA 
BOLSA DE CEREAIS DE BUENOS AIRES 

Aumenta o interesse dos moinhos 
A comercialização de trigo no mercado físico da Bolsa de cereais de Buenos Aires mostrou um alto 
nível de atividade nesta segunda-feira, com uma demanda do setor de moinhos bastante interes-
sada em participar do pregão. Mesmo assim, os preços se mantiveram inalterados naquelas pra-
ças em que houve cotação comum com o pregão anterior. 

BOLSA DE COMÉRCIO DE ROSÁRIO 
Os exportadores voltaram 
Pelo segundo dia consecutivo houve procura e cotações no mercado físico da Bolsa de Comércio 
de Rosário com a volta dos exportadores ao pregão. Esta volta foi importante, porque, ainda que 
se interessem apenas por compras dos meses da próxima safra, estes valores servirão de referên-
cia para as decisões do próximo plantio. Os moinhos ofereceram em Rosário R$ 581 por trigo de 
glúten 28% e pH 76 para descarga imediata, tendo sido realizados negócios de 500 toneladas. Os 
exportadores ofereceram US$ 130 no mercado FAS para trigo com 24% de glúten e pH 76, para 
embarque em janeiro de 2011, embora não se tenham conhecido negócios. 
A cotação oficial para os embarques spot é de US$ 215/tonelada e os vendedores oferecem US$ 
225 UpRiver para embarques em abril e maio. 

MERCADO A TERMO DE BUENOS AIRES 

Apenas 2.400 toneladas negociadas 
Continua pequeno o volume negociado no mercado futuro de Buenos Aires. Das 2.400 toneladas 
negociadas nesta segunda-feira, 600 tonelada foram para maio, 400 para julho e 1.400 tonelada 
foram para janeiro de 2011. 

URUGUAI 
Saldo muito grande à espera de importadores brasileiros 
Com os exportadores concentrados na soja e com quase nenhuma demanda local, as operações 
de trigo são escassas. Há um saldo muito importante sem comercializar e as expectativas são pos-
tas em que o Brasil retome a demanda nas próximas semanas. O opinião geral dos exportadores é 
de que uma alta nos preços é muito pouco provável, devido à grande oferta do cereal. Os preços 
do trigo de qualidade alta – pH 78 – estão convergindo para os preços de qualidade média, que 
estão entre US$ 170 e US$ 180/tonelada. Com este cenário de margens tão apertadas, a disposi-
ção da maioria dos produtores e empresas é de reduzir a área de plantio de trigo para a próxima 
temporada. 

PARAGUAI 
Preço continua inalterado 
Com pouca disponibilidade de oferta nesta safra, devido à quebra acentuada que sofreu, idêntica 
à havida no Paraná, o Paraguai está praticamente fora do mercado brasileiro nesta temporada. 
Por isso o seu preço nominal continua inalterado, ao redor de US$ 250 CIF Curitiba. Para a próxi-
ma temporada espera-se uma área iguala plantada na safra anterior; se não houver as mesmas 
dificuldades de clima, o Paraguai poderá colher algo em torno de 1 milhão de toneladas, expor-
tando cerca de 800 mil para o Brasil.  

3. TRIGOS DE FORA DO MERCOSUL 

ESTADOS UNIDOS 

PREÇOS DE EXPORTAÇÃO  
Prêmios permaneceram inalterados nesta segunda-feira 
Os prêmios do trigo duro no mercado FOB do Golfo do México, para embarques em abril e maio 
fecharam nesta segunda-feira a 75 cents e 70 cents para todos os demais meses. Para o trigo 
brando os prêmios continuam 50 para abril e maio, 40 para junho, agosto e setembro e 45 para 
julho e outubro/dezembro.  
No mercado FAS o trigo duro que chega por trem ao porto de New Orleans destinado à exporta-
ção foi cotado nesta quarta-feira a 30 cents sobre maio/KCBT tanto para desembarque em abril 
como para desembarque em maio. Já o trigo brando que chega por barcaça foi cotado a 35 cents 
sobre maio/CBOT para desembarque em abril e em maio e a 20 cents sobre julho/CBOT para de-
sembarque em julho. 

BOLSA DE CHICAGO – Trigo Brando 
Alta de 2 cents/bushel nesta segunda-feira 
O contrato futuro do trigo brando na Bolsa de Chicago fechou em alta de 2 cents/bushel, ajuda-
do pela baixa do dólar nas duas sessões do dia. Mas houve pressão sobre os preços, vinda das 
boas condições climáticas sobre as lavouras de trigo de primavera e sobre as áreas de trigo de 
inverno. O total das inspeções para as exportações semanais foi de 17,09 milhões de bushels, 
muito inferior aos 21,22 milhões da semana anterior, o que também contribuiu negativamente 
sobre os preços. 

BOLSA DE KANSAS – Trigo Duro 

Cotações fecharam inalteradas nesta segunda-feira 
As cotações do trigo duro na Bolsa de Kansas negociaram a maior parte do pregão dos dois lados 
do mercado, fechando praticamente inalteradas com alta de apenas 0,75 cents/bushel em rela-
ção ao fechamento anterior. Um dos pontos negativos foi a compra de 550 mil toneladas de tri-
go europeu pela Arábia Saudita. O volume negociado foi de 23.293 contratos. 

CENÁRIO INTERNACIONAL 
Movimento do dia 
Arábia Saudita comprou 550 mil toneladas de trigo da União Européia, desapontando os ameri-
canos. O Iraque está licitando quantidade ainda não revelada de trigo e o Irã está antecipando 
as suas exportações do cereal. 
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GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS 

430,00
440,00 440,00

450,00 450,00 450,00 450,00

440,00
435,00

522,98

541,68

555,57

515,07
528,16 525,41

549,93

523,77

515,12

515,43

534,27

546,09
534,14

516,44

519,33

503,34

350,00

380,00

410,00

440,00

470,00

500,00

530,00

560,00

590,00

10/1119/1128/11 7/12 16/1225/12 3/1 12/1 21/1 30/1 8/2 17/2 26/2 7/3 16/3 25/3 3/4 12/4

Brasil EUA 2009/2010

520,00

510,00 510,00

520,00

510,00
500,00

490,00

480,00 470,00

460,00

550,12

592,54

562,02

575,62

541,10 541,85

547,37

558,59

567,19

559,91

562,17

541,59

547,33

534,13

540,70

545,11

564,17 564,34
572,95

546,01

533,34

557,10

529,50

561,79

450,00

470,00

490,00

510,00

530,00

550,00

570,00

590,00

610,00

10/11 20/11 30/11 10/12 20/12 30/12 9/1 19/1 29/1 8/2 18/2 28/2 10/3 20/3 30/3 9/4

Brasil EUA 2009/2010

TRIGO IMPORTADO X TRIGO NACIONAL         

(Duro) 

R$/ton Preço Final CIF São Paulo 

TRIGO IMPORTADO X TRIGO NACIONAL 

(Brando) 

R$/ton Preço Final CIF São Paulo 

23,00

27,00 27,00

29,00

30,00

28,00
29,00

34,00

32,00

38,00

34,00

36,00

34,00

46,50

44,00

48,00
48,00

46,00
46,00

43,00

35,00

40,00 42,00

47,00

40,00
41,00

60,00

48,00
48,50

52,00

55,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

17/11 25/11 3/12 11/12 19/12 27/12 4/1 12/1 20/1 28/1 5/2 13/2 21/2 1/3 9/3 17/3 25/3 2/4 10/4
Comum Inteira Panificação Especial Massa Fresca 2009/2010

TRIGO IMPORTADO X TRIGO NACIONAL (Brando) 
R$/ton Preço Final CIF São Paulo 

TRIGO IMPORTADO X TRIGO NACIONAL (Duro) 
R$/ton Preço Final CIF São Paulo 

439,75

460,00
467,34

484,93

539,18 542,91

614,10

410,00

440,00

470,00

500,00

530,00

560,00

590,00

620,00

650,00

Parag Brasil Urug Argent França EUA Canadá

12/abr/10

435,00 436,70

515,84 518,57

400,00

430,00

460,00

490,00

520,00

550,00

580,00

610,00

Brasil França Rússia EUA

12/abr/10

FARINHAS DE TRIGO 
INDÚSTRIA, R$/50kg, SP, 35 d 

Cotação Histórica 
Dolar Americano e Peso Argentino frente ao Real 

FARINHA DE TRIGO 
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Palestras e Cursos 
Quer ter uma idéia da tendência dos preços do trigo e das farinhas a curto, médio e longo prazos?  

Quer saber todos os detalhes da cadeia de comercialização?  

Temos cursos e palestras, assessoria e consultoria específicas para sua empresa. Clique aqui 
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TRIGO ARGENTINO - TENDÊNCIAS DAS COTAÇÕES

1. BOLSA DE CEREALES, Buenos Aires, Pesos argentinos por tonelada, nas localidades indicadas, atual

    1.1. Condição Câmara nc

    1.2. Artigo 12 nc

    1.3. Artigo  12, pH 75 nc

    1.4. Artigo  12, pH 76 $567 Pilar / $527 Chacabuco

    1.5. Artigo 12, pH 77 $560 Cabred

    1.6. 30% glúten, W300, pH 75 nc

    1.7. 30% glúten, W300, pH 76 nc

    1.8. 30% glúten, W300, pH 77 nc

    1.9. 28% glúten, W280, pH 75 nc

    1.10. 28% glúten, W280, pH 76 $635 Avellaneda

    1.11. 28% glúten, W280, pH 77 nc

    1.12. 26% glúten, pH 75 nc

    1.13. 26% glúten, pH 76 nc

    1.14. 26% glúten, pH 77 $564,40 La Plata

    1.15. 25% glúten, pH 75 nc

    1.16. 25% glúten, pH 76 nc

    1.17. 25% glúten, pH 77 nc

    1.18. 24% glúten, pH 75 nc

    1.19. 24% glúten, pH 76 $567 Pilar

    1.20. 24% glúten, pH 77 nc

    1.21. Exportadores $597 Bahia Blanca / US$ 130 (jan) Bahia Blanca e Rosario

2. MERCADO A TERMO, US$/ton Atual Anterior % 1 Sem % 1 mês %

    2.1. Disponível 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 134,00 -2,99

    2.2. Abril 130,00 130,00 0,00 132,00 -1,52 134,00 -2,99

    2.3. Maio 0,00 139,50 -100,00 139,50 -100,00 nc 0,00

    2.4. Julho 140,50 141,00 -0,35 141,00 -0,35 141,50 -0,71

    2.5. Setembro/10 0,00 145,50 -100,00 146,50 -100,00 143,50 -100,00

    2.6. Janeiro/11 139,50 139,50 0,00 139,50 0,00 nc 0,00

    2.7. Março/11 0,00 144,50 -100,00 145,00 -100,00 141,50 -100,00

    2.8. Julho/11 0,00 149,50 -100,00 150,00 -100,00 148,00 -100,00

    2.9. Setembro/11 0,00 144,50 -100,00 145,00 -100,00 141,50 -100,00

3. Preços FOB, US$/ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3.1. Mercado 225,00 225,00 0,00 216,00 4,17 215,00 4,65

    3.2. SAGPyA 215,00 215,00 0,00 212,00 1,42 216,00 -0,46

4. Cálculo do FAS Teórico para exportação de trigo

Portos SGPyA Pto Sur Uruguai

Data de Embarque Spot Abr Mai Jun Abr Abr Abr Mai

FOB, US$, comprador Spot Abr Mai Jun Abr Abr Abr Mai

FOB, US$, vendedor 215,00        

    a) impostos s/FOB  225,00 225,00   222,00   

    b) Gastos nos portos 49,50 49,50 49,50  49,50    

    c) Outros gastos s/FAZ 5,90 5,90 5,90  5,90 5,90 5,90 5,90

    Gastos totais 6,90 6,90 6,90  6,90 6,90 6,90 6,90

FAS teórico em US$ 62,30 62,30 62,30  62,30 12,90 12,90 12,90

Up River Paraguai

TRIGO AMERICANO - TENDÊNCIAS DAS COTAÇÕES
FOB Golfo do México, US$/ton abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10

Trigo brando 194,93 194,93 197,53 199,43 207,97 207,97 219,92

Prêmio s/trigo brando 50,00 50,00 40,00 45,00 40,00 40,00 45,00

Trigo duro 207,51 207,51 210,09 210,09 216,52 216,52 0,00

Prêmio s/trigo duro 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 65,00 0,00

2. TRIGOS IMPORTADOS Canadá EUA-b EUA-d França-b França-d Rússia Argent Uruguai Parag

a. Cotação FOB, US$/ton (1) 234,49 194,93 207,51 157,53 210,49 186,16 225,00 220,00 240,00

b. Frete até Brasil Sul-Sudeste-US$/ton 50,00 42,00 42,00 38,00 38,00 48,00 27,00 22,00 10,00

c.  TOTAL CIF Porto Brasileiro-US$/ton 284,49 236,93 249,51 195,53 248,49 234,16 252,00 242,00 250,00

d. Imposto de Importação-10% s/CIF 28,45 23,69 24,95 19,55 24,85 23,42

e. Taxa da Marinha Mercante-25%s/frete 12,50 10,50 10,50 9,50 9,50 12,00

f.  TOTAL CUSTO US$/CIF Sul/Sudeste 325,43 271,12 284,96 224,58 282,84 269,57 252,00 242,00 250,00

g.  TOTAL CUSTO R$/CIF, ton 572,44 476,91 501,25 395,04 497,51 474,18 443,27 425,68 439,75

h.  Descarga (US$ 18,00/ton) 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66

i.  Frete interno 100 km, R$/ton 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0

j. Preço Final São Paulo,Capital, R$/ton 614,10 518,57 542,91 436,70 539,18 515,84 484,93 467,34 439,75

3. MARGENS DE IMPORTAÇÃO Canadá EUA-b EUA-d França-b França-d Rússia Argent Uruguai Parag

a. Trigo duro/brando,  Brasil, PR, ton 420,00 395,00 420,00 395,00 420,00 395,00 420,00 420,00 420,00

b.  Frete até São Paulo, ton 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

c.  Total CIF São Paulo, R$/ton 460,00 435,00 460,00 435,00 460,00 435,00 460,00 460,00 460,00

d. % do trigo importado/trigo Br. -25,09 -16,12 -15,27 -0,39 -14,68 -15,67 -5,14 -1,57 4,60

NOTA: (1) Canadá, Saint-Lawrence; EUA, New Orleans; França, La Pallice; Rússia, Odessa; Argentina, Bahia Blanca; 

Uruguai, Nueva Palmira; Paraguai, Minga-Guazu (por caminhão a Curitiba).

 NOTAS: Preços referenciais CIF,  atualizados pela taxa de câmbio do dia 

 (1) Com TEC e TRMM. (2) TEC e TRMM isentas. (3) % Trigo nacional sobre importados

1-INDÚSTRIA, R$/50kg, SP, 35 d Atual Anterior % 1 Sem % 1 Mês %

   a) Comum-1,1% c, W250 28,00 31,00 -9,68 29,00 -3,45 28,00 0,00

   b) Inteira- 0,65% c, W280 35,00 34,00 2,94 36,00 -2,78 37,00 -5,41

   c) Panificação-0,70% c, W300 45,00 43,00 4,65 46,00 -2,17 46,00 -2,17

   d) Especial- 0,53% c, W350 39,00 40,00 -2,50 41,00 -4,88 42,00 -7,14

   e) Massa Fresca-0,45%, W400 52,00 55,00 -5,45 55,00 -5,45 52,00 0,00

    f) Argentina 000 43,70 46,70 -6,42 46,70 -6,42 43,00 1,63

   g) Argentina 0000 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 53,00 1,89

   h) Pré Mistura Longa 24,00 24,80 -3,23 24,80 -3,23 24,50 -2,04

   i) Pré Mistura Curta 22,00 23,00 -4,35 23,00 -4,35 23,00 -4,35

   h) Farelo de trigo, FOB, ton 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

2. DISTRIBUIDOR, farinha especial, Curitiba Atual Anterior % SP BH RJ PA

       a) para padaria/confeitaria

           50 kg, ensacada 50,33 47,80 5,29 57,00 59,00

           25 kg, ensacada 25,80 24,50 5,31 46,00 47,32

            5 kg, fardos de 5 unid. 33,75 31,00 8,87 30,00 45,00

            1 kg, fardos de 10 unid. 14,00 13,90 0,72 26,24

       b) para pizza, 5k, fardo c/ 5 27,90 27,00 3,33 24,00 45,00

3. SUPERMERCADO, farinha, consumidor final, Curitiba, unidade SP BH RJ PA

Especial 1 kg - Superm. A 0,98 0,94 4,26 3,63 2,29 2,59 1,46

Especial 1 kg - Superm. B 1,49 1,49 0,00 1,92 1,94 1,75 1,34

Especial 1 kg - Superm. + Barato 0,86 0,94 -8,51 1,81 1,59 1,59 1,14

12/04/10 09/04/10 05/04/10 12/03/10 11/01/10 13/10/09 12/04/09

1. TAXAS DE CÂMBIO Atual Anterior 1 Sem 1 Mês 3 Meses 6 Meses 1 Ano

R$/US$ 1,7590 1,7730 1,7630 1,7630 1,7370 1,7290 2,1766

R$/Euro 2,3825 2,3840 2,3650 2,4278 2,5151 2,5597 2,8651

US$/Euro 1,3580 1,3500 1,3430 1,3760 1,4500 1,4854 1,3242

R$/Peso Argentino 0,4531 0,4559 0,4548 0,4577 0,4572 0,4528 0,5920

Peso Argentino/R$ 2,2020 2,1870 2,1970 2,1890 2,1850 2,2084 0,0000

Peso Argentino/US$ 3,8750 3,8790 3,8750 3,8600 3,7960 3,8184 0,0000

2. ÍNDICES

Poupança-% 0,5073 0,5000 0,5000 0,5581 0,5000 0,5000 0,6431

TR-% 0,007 0,007 0,022 0,022 0,015 0,046 0,0000

CDI-% 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,61 0,00

SELIC-% 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 10,84

IPCA-% 0,78 0,78 0,78 0,78 0,41 0,24 0,48

IBOVESPA, pontos 70.614 71.417 71.289 69.341 70.433 64.645 0

3. OUTRAS COMMODITIES

Ouro 1.155,60 1.161,90 1.128,90 1.102,45 1.152,80 1.063,55 0,00

Petróleo 85,25 82,81 83,97 79,72 80,48 71,16 0,00

FARINHAS DE TRIGO

INDICADORES FINANCEIROS

12/04/10 09/04/10 05/04/10 12/03/10

I - TRIGO-GRÃO, 60kg, produtor                Atual Anterior Var % 1 Sem Var % 1 Mês Var %

    PR - Cascavel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Londrina 24,03 24,03 0,00 24,03 0,00 24,03 0,00

            Maringá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Campo Mourão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Irati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Ponta Grossa 22,59 22,59 0,00 22,59 0,00 23,02 -1,87

    RS - Carazinho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Ijuí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 -100,00

            Bagé 21,00 21,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00

            Cachoeira do Sul 0,00 0,00 0,00 21,00 -100,00 21,00 -100,00

            Cruz Alta 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00

II - TRIGO-GRÃO, R$/ton, lote Atual Anterior Var % 1 Sem Var % 1 Mês Var %

    PR - Cascavel, duro pH 78 420,00 420,00 0,00 430,00 -2,33 450,00 -6,67

            Maringá, 420,00 420,00 0,00 430,00 -2,33 450,00 -6,67

            Apucarana, 420,00 420,00 0,00 430,00 -2,33 450,00 -6,67

            Curitiba, 430,00 430,00 0,00 460,00 -6,52 460,00 -6,52

            Ponta Grossa, 420,00 420,00 0,00 450,00 -6,67 450,00 -6,67

    RS - Carazinho, brando pH 78 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 400,00 -1,25

            Porto Alegre, 400,00 400,00 0,00 410,00 -2,44 415,00 -3,61

            Santa Rosa, 395,00 395,00 0,00 400,00 -1,25 400,00 -1,25

1. BRASIL, referencial, mercado Atual Anterior % 1 Sem % 1 Mês %

    Trigo pão, US$/ton, lote 244,46 242,53 0,80 260,92 -6,31 260,92 -6,31

    Trigo brando, US$/ton, lote 227,40 225,61 0,80 232,56 -2,22 235,39 -3,40

TRIGO NACIONAL - Tendência das Cotações

TRIGO IMPORTADO
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