
Cenário segue favorável para o arroz
PORTO ALEGRE

A tônica do mercado doméstico
de arroz segue sendo ditada pela
postura retraída dos produtores e
por uma presença bastante ativa
das indústrias.

"O lado da oferta aposta em pa-
tamares de preços ainda mais
atrativos para venda, com a ma-
nutenção das cotações interna-
cionais em alta e com a passagem
do período de colheita no Brasil",
explica Élcio Bento, analista da
Safras & Mercado.

O cenário global, que havia
apresentado uma tendência de
queda nas duas últimas semanas,

voltou a subir. Na quinta-feira
(08/05), a Bolsa de Chicago en-
cerrou com alta de US$ 20.00 por
tonelada para o contrato de maio,
cotado a US$ 495.59 a tonelada.
Nos demais contratos, a elevação
foi próxima de US$ 16.5 por tone-
lada."A apreciação exagerada dos
preços internacionais abriu a
possibilidade de exportações por
parte do Brasil e fez com que o
mercado doméstico, quase sem-
pre isolado das variações exter-
nas, passasse a ter uma correla-
ção direta", explica.

"A tendência segue sendo de
preços com viés artista, porém

mais comportados em relação ao
que ocorreu em abril", prevê o
analista. No Rio Grande do Sul, a
saca de 50 quilos é cotada a uma
média de R$ 35,00, alta acumula-
da de 6% em maio e de 39,5% em
relação ao mesmo período do
mês anterior. No ano, a valoriza-
ção é de 55% e, frente à mesma
datade2007,de73%.

Em Santa Catarina, o segundo
maior produtor, a saca é negocia-
da a R$31,25, acumulando alta de
25% em relação ao mês passado,
de 43% em 2008 e de 50% em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado. No Mato Grosso, o mer-

cado também segue com boa
presença do lado da demanda e
com vendedores ausentes ou
vendendo apenas para atender
necessidades imediatas.

A morosidade seguiu predo-
minando no mercado brasileiro
de trigo nesta semana. De acordo
com o analista da Safras & Merca-
do Élcio Bento, tal comporta-
mento é normal neste período,
quando os volumes remanescen-
tes são modestos e os produtores
enfocam as atenções no plantio
da próxima safra.

No Paraná, vendedores entre
R$ 780,00 e R$ 800,00 por tonela-

da. Compradores dispostos a pa-
gar entre R$760,00 e R$770,00 por
tonelada. Esta disparidade entre
os valores de compra e venda
mostra o desinteresse dos agen-
tes. Os moinhos trabalham com
os estoques adquiridos enquanto
aguardam uma definição na Ar-
gentina e uma possível retração
dos preços internacionais com o
ingresso da safra do Hemisfério
Norte.
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