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O cenário de aperto na oferta de trigo, que tem norteado a alta do preço futuro da commodity, 
voltou a balizar o mercado ontem. Apenas nas últimas três sessões, os contratos do cereal 
negociados em Chicago acumularam um avanço de quase 14%.   
 
"Como a liquidez do trigo está baixa, qualquer notícia sobre saída de trigo dos Estados Unidos 
é motivo para alta do preço", diz Elcio Bento, analista da Safras&Mercado. "O déficit de 
produção já dura quatro anos. Não existe mais trigo disponível".   
 
Na terça-feira, o Departamento de Agricultura americano (USDA) elevou sua estimativa de 
exportações de trigo americano de 32,66 milhões para 33,34 milhões de toneladas. Com a 
alteração, a projeção das reservas do país foi reduzida, na comparação com a estimativa 
apresentada no mês passado, em 11,1%, para 6,58 milhões de toneladas.   
 
Também na terça-feira, a Turquia anunciou seu plano de importar 500 mil toneladas de trigo 
no dia 18 de março, volume que incluirá 250 mil toneladas de trigo americano. O anúncio teve 
desdobramentos ontem. Em Chicago, os contratos futuros de trigo com vencimento em maio 
subiram 59,50 centavos de dólar, para US$ 12,8250 por bushel no início do dia, a alta chegou 
a bater no limite de 90 cents. Os papéis negociados em Kansas que vencem também em maio 
avançaram 67,25 cents, a US$ 13,2825 por bushel. No mercado paranaense, a saca de 60 
quilos foi negociada, na média, por R$ 38,57, alta de 0,26%, de acordo com o Departamento 
de Economia Rural (Deral).   
 
Milho e soja, em contrapartida, encerraram o dia em baixa na bolsa de Chicago. Os papéis de 
milho para maio caíram 5,25 centavos de dólar, para US$ 5,6725 por bushel. Os contratos de 
soja também para maio caíram 12,75 cents, a US$ 13,95. No mercado interno, o preço da 
saca de 60 quilos de soja caiu 1,58%, segundo o índice Cepea/Esalq, a R$ 45,56. A saca de 60 
quilos de milho caiu 1,4%, para R$ 27,04, segundo o índice Esalq/BM&F.   
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