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AGULHINHA CASCA LONGO FINO-50 KG Fob e 60 KG Cif - 55/13 - À VISTA 

 R$/ 
HOJE 

US$/ 
HOJE 

US$/ 
1 SEM 

US$/ 
1 MÊS 

US$/ 
1 ANO 

PR – APUCARANA CIF 59,00 16,56 16,03 15,95 17,13 

SP – SÃO PAULO CIF 59,00 16,56 16,03 15,95 18,13 

RS – PELOTAS   FOB 40,00 11,23 10,87 11,43 12,57 

        URUGUAIANA  38,00 10,67 10,32 10,90 11,11 

        PORTO ALEGRE  41,00 11,51 11,14 11,57 11,88 

SC – NORTE(balcão) 40,00 11,23 10,87 10,64 10,49 

 
SEQUEIRO EM CASCA LONGO - 60 KG - À VISTA 

 R$/ 
HOJE 

US$/ 
HOJE 

US$/ 
1 SEM 

US$/ 
1 MÊS 

US$/ 
1 ANO 

SP – SÃO PAULO 60,00 16,84 16,30 15,95 16,36 

PR – APUCARANA 60,00 16,84 16,30 15,95 16,51 

MG – UBERLÂNDIA 60,00 16,84 16,30 15,95 16,20 

GO – RIO VERDE 58,00 16,28 15,76 15,42 13,89 

MA – BALSAS 56,00 15,72 15,21 14,89 13,27 

MT – CUIABÁ 58,00 16,28 15,76 15,42 14,20 
 

 
 

BENEFICIADO 60 KG 
CIF – SÃO PAULO – R$/À VISTA 
AGULHINHA LONGO FINO 

 Hoje 1 Sem 1 Mês 1 Ano 
Tipo1 95,00 95,00 95,00 93,00 
Tipo2 86,00 86,00 86,00 82,00 

 
ESTADOS CENTRAIS LONGO CIF SP 
Tipo1 90,00 90,00 90,00 88,00 
Tipo2 82,00 82,00 82,00 79,00 

 
BENEFICIADO FARDO DE 30 KG  
CIF – SÃO PAULO – R$/À VISTA 
AGULHINHA LONGO FINO 

 HOJE 1 SEM 1 MÊS 1 Ano 
Tipo1 57,50 57,50 57,50 55,50 
Tipo2 52,50 52,50 52,50 49,50 

 
ESTADOS CENTRAIS LONGO 
Tipo1 55,50 55,50 55,00 54,00 
Tipo2 50,50 50,50 50,50 49,50 

 
AGULHINHA  
PARBOILIZADO 
Tipo2 54,50 54,50 54,50 53,50 

 

QUEBRADOS DE ARROZ SACA DE 60 KG 
CIF SÃO PAULO - R$/À VISTA 

 Hoje 1 Sem 1 Mês 1 Ano 
Canjicão 54,00 54,00 54,00 43,00 

½ Arroz 44,00 44,00 44,00 39,00 
 
 

LONGO NOS ESTADOS CENTRAIS 
TIPO 5 - BICA CORRIDA - R$/Saca de 60KG 

HOJE 1 SEM 1 MÊS 1 ANO 

80,00 80,00 80,00 78,50 
 

 

  BRANDALIZZE  CONSULTING 
MERCADO DO ARROZ 

NOTICIAS 
 Colheita segue com atraso devido às chuvas sobre o RS   

Os produtores do Rio Grande do Sul continuam reclamando do clima, porque 
mesmo com algumas regiões conseguindo colher, boa parte do estado gaúcho sofre com as 
chuvas e nova frente de umidade esta agindo nesta semana e chuvas devem ocorrer à tarde 
e desta forma tem dificultado a colheita da safra que vem comprometida com queda de área 
e perda na produtividade em todas as regiões e desta forma criando reclamações dos 
produtores que apontam que no quadro atual o custo do Arroz já esta acima dos R$ 44,00 
por saca e não poderão vende-lo abaixo deste nível para não arcar com prejuízos. Os 
indicativos da colheita da Emater RS até a ultima quinta-feira estavam em 34%, frente a 
media histórica que esta acima dos 60% para este momento. Com isso vai empurrando a 
safra para a frente. Os armazenadores apontam que a safra esta chegando e maneira lenta e 
até o momento não houve indicativos de filas para a descarga do Arroz. Também apontam 
que neste ano poucos irão usar Silos Bolsa devido à redução da safra e da forte queda dos 
estoques que a Conab tinha no estado e agora tem pouco produto. Mas o setor aponta que 
nesta nova safra que será plantada no segundo semestre, há maior otimismo com o Arroz 
porque o setor espera avanço nas cotações e muitas áreas que tinham Soja neste numero 
ano voltarão a receber Arroz e desta forma já se trabalha com projeções de aumento da área 
ou recuperação da área de anos bons de plantio e assim volta a indicar que o próximo ano 
vem para enche os silos e novamente podendo faltar armazéns. A colheita em Santa 
Catarina já esta praticamente fechada e confirma queda da produção que veio para menos 
de um milhão de toneladas, frente a níveis próximos de 1,1 milhão de T que colhia em anos 
anteriores. No Centro Oeste a colheita vem de maneira pontual e a safra do MT esta 
indicando que será menor que as projeções porque pouco Arroz aparece. No restante do 
Centro Oeste também mostra entrada pontual de Arroz e safra menor que anteriores. No 
Norte, mostra a safra de Tocantins começando a chegar atrelada aos pouco mais de 90 mil 
hectares irrigados e pouco de sequeiro. Continuamos vendo a safra pouco abaixo das 11 
milhões de T para o consumo de 12 acima.      

Semana que Passou para o Arroz 
Safra em colheita e mercado calmo  
 O mercado do Arroz continua mostrando pressão de baixa pelos compradores do produto 
no Sul, porque a safra esta chegando e normalmente há queda nos indicativos, mas o espaço de baixa 
é pequeno porque o grão que aparece tem tido boa aceitação pelas indústrias e desta forma os níveis 
já davam sinais de pouco espaço para novas baixas e assim já indicando que teria chegado próximo 
dos valores de safra, ou apelo de fundo de poço, que para as regiões mais baratas do RS estriam na 
faixa dos R$ 36,00 e produtores não querendo vender nestes níveis e os negócios fluindo na faixa dos 
R$ 38,00 aos R$ 40,00 para os poucos volumes que os produtores ofertavam e assim dificultando a 
vida das indústrias que deram descontos no fardo e agora não conseguem repor o Casca com valores 
baixos como esperavam. Tinha indústria esperando que o Casca viesse para os R$ 33/35 para 
conseguir bancar o valor que vendeu o fardo, mas o quadro não seguiu esta linha e estão tendo que 
arcar com prejuízos e agora já mostra que as grandes vendas de produto barato estão escasseando, 
porque não há milagre neste ramo dos negócios e o custo cresceu e se não for repassado o setor 
tende a ver cada vez menos indústrias em atividade e isso já esta começando a dar sinais em pleno 
período de colheita. Os produtores estão capitalizados e levando as negociações da melhor maneira 
que lhes convém e assim tem trabalhado com vendas escalonadas. As indústrias estavam correndo 
em busca dos espaços junto ao varejo para o começo de abril, que estava em crescimento.       

Semana que Entra para o Arroz  
Colheita avançando e mercado calmo para o Arroz   
 O mercado do Arroz entra neste mês de abril com pouco folego para grandes mudanças, 
porque a safra esta chegando e agora vai concentrar a oferta de produto no RS via balcão das 
indústrias e comerciantes e assim não trará grande necessidade de compra do setor e também mostra 
que os produtores não mostram intenção de vender grande parte da colheita logo nos próximos dias e 
o setor indústria estará mais interessados em vender o fardo do que em negociar o Casca e desta 
maneira tende a calmaria e estabilidade nos valores. O beneficiado já andou dando mais descontos do 
que podia na semana que passou e terá que começar a cortar os descontos do fardo para não 
comprometer a saúde financeira das indústrias em pleno começo de temporada. Deveremos ver boa 
movimentação e reposição nestes próximos dias.  

Mercado Gaúcho recebe a safra do Arroz em ritmo lento e 
devendo concentrar a oferta agora em abril      

O mercado do Arroz em Casca esta vendo a safra chegando e o volume de ofertas de 
grãos novos devendo crescer neste mês de abril que ficara com a maior parte da colheita, porque 
o ritmo das semanas anteriores foi lento e agora tende a se intensificar. Os indicativos já 
recuaram e os patamares da semana se mostraram próximos da estabilidade entre os R$ 36,00 
aos R$ 42,00, sendo o Arroz velho mais valorizado e os menores níveis para o Arroz novo das 
regiões mais distantes e que já tem a colheita mais avançada, passando dos 50%. Enquanto isso 
o beneficiado seguira mostrando o fardo com grande variação entre os R$ 55,00 aos R$ 74,00 
com boa demanda esperada para esta semana de começo de abril.   
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BENEFICIADO CIF FORTALEZA – Fardo de 30 KG - a VISTA 

 HOJE 1 SEM 1 MÊS 1 Ano 
BRANCO 57,50 57,50 57,50 56,50 
PARBOILIZADO 56,50 56,50 56,50 55,50 

 

FARELO DE ARROZ - FOB RS - EM R$/TONELADA 

HOJE 1 SEM 1 MÊS 1 Ano 

470,00 470,00 470,00 430,00 
 

ARROZ BENEFICIADO IMPORTADO  EM US$/T 

VIETNAMITA TIPO 1 FOB PARANAGUÁ 560,00 

EUA, TIPO 1 FOB RIO GRANDE ( CASCA ) 465,00 

URUGUAIO AGULHINHA TIPO 1 FOB 445,00 

ARGENTINO TIPO 1 (NOMINAL)FOB 440,00 
 

 
 

/04/04/2016 
POUPANÇA 0,6344%  

US$ Com. C 3,5603 V 3,5627 

EURO C 4,0572 V 4,0601 
 
 

 
 

 

*                              SITUAÇÃO DO ARROZ EM MG, GO, TO, MT, MS, MA E NE                              * 
MG – O Mercado Mineiro continua mostrando 
indicativos entre os R$ 58,00 aos R$ 64,00 no 60 kg 
em Casca e mantendo o Fardo dos R$ 54,00 aos R$ 
72,00 e mostrando movimento de reposição junto ao 
varejo para cobrir este começo de abril. Com o Pacote 
seno comentado nas gondolas entre os R$ 9,89 aos 
R$ 15,89 e avançando nos valores médios 
negociados, mas ainda com alternativas abaixo dos 

R$ 10,00 e até abaixo dos R$ 9,00 tem comentário.    
 

GO – Os negócios com o Arroz em Casca seguem 

escassos por falta de ofertas e safra pequena que tem 
entrado de maneira pontual. Com níveis entre os R$ 
58,00 aos R$ 62,00 na base do casca com 60 kg. 
Enquanto isso as indústrias forçam fechamentos do 
beneficiado, com indicativos entre os R$ 53,50 aos R$ 
72,00 pelo fardo. Com o Pacote nas gondolas entre os 
R$ 10,49 aos R$ 15,89. Com marcas nobres do Sul 
chegando nos níveis maiores e uma e outra abaixo 
dos R$ 10,00. Com boa demanda prevista para este 
começo de abril para o fardo no varejo.       
   

TO – O Arroz esteve mostrando a indústria correndo 
atrás dos espaços que se abrem para o beneficiado 
deste começo de abril e indicativos que vem consumo 
crescente no estado neste mês. Com indicativos do 
beneficiado em Fardo dos R$ 54,00 aos R$ 72,00 e 
alta nos níveis das marcas do Sul que disputam o 
espaço no Estado. Com indicativos entre os R$ 55 
aos R$ 60 para o Casca escasso do Estado, com 
pouco movimento de Arroz que devera crescer nos 
próximos dias com a chegada efetiva da safra.   
 

MT – O mercado do Arroz no MT esta mostrando 
indicativos estáveis e poucos negócios comentados, 
com valores que tem sido comentado entre os R$ 
44,00 aos R$ 58,00 e indicando grande variação 

porque tem produto de qualidade baixa apontado e os 
níveis maiores seguem junto à indústria em Cuiabá.   
Enquanto isso o Fardo segue entre os R$ 54/72 e 
esperando por boa demanda neste começo de abril. 
Com o Pacote nas gôndolas entre os R$ 9,89 aos R$ 
15,89, com a maior parte acima dos R$ 11,89 e 
mostrara demanda em crescimento e avanço nos 
valores médios. Segue com o beneficiado 60 kg entre 
os R$ 82,00 aos R$ 90,00.    
 

MS – O mercado esteve mostrando pouco movimento 
do Casca e cotações firmes, com uma e outra posição 
de produto Irrigado que chega em cargas isoladas do  
Paraguai que estaria nos R$ 57,00 e acima e abaixo 
do local que teria indicativos nos R$ 60,00. Mostra o 
beneficiado entre os R$ 55,00 e os R$ 74,00 pelo 
fardo. O pacote aparece entre os R$ 10,49 aos R$ 
15,89 e a maior parte ao redor dos R$ 11,89 ou acima 

e devendo mostrar boa demanda neste começo de 
abril.  
 

MA – Esta mostrando pouco movimento com o Arroz 
em Casca e indicativos entre os R$ 52,00 aos R$ 
58,00 e com poucas confirmações de fechamentos, 
porque ainda não aparecem boas ofertas de Arroz 
livre no Estado. Com o fardo entre os R$ 54,00 aos 
R$ 72,00 e boas expectativas de venda ao varejo 
nesta semana de inicio de abril e devendo fechar para 
atender o restante do mês.      
   

NE – O mercado esta mostrando boa demanda dos 
consumidores nas gondolas e também do varejo nesta 
semana de começo de abril  e boas expectativas para 
o restante do mês. Com indicativos entre os R$ 11,49 
aos R$ 16,49 pelo pacote e para as principais marcas 
níveis acima dos R$ 11,89. Segue mostrando o Fardo 
com variação entre os R$ 54,50 aos R$ 75,00. Com 
expectativas de boa demanda neste mês de abril.  
 
 

INTERNACIONAL 
Curtas e Boas 

MERCOSUL – Os comentários da semana 
dos produtores da Argentina vinham no sentido que a 
safra esta em colheita e recuando o ritmo que estava com 
grande atraso devido ao clima chuvoso, agora se 
mostrava com clima mais seco e os produtores avançando 
para os 64% nos dados do Governo desta ultima semana 
frente aos 47% da semana passada e dos 78% do ano 
passado. A produtividade esta abaixo das expectativas 
dos produtores e indicativos da semana mostravam 
grande parte das áreas entre os 6 a 6,5 mil kg por hectare. 

No Uruguai a colheita avança e mostra 
indicativos que estaria pouco acima dos 45% e também 
mostrando produtividade irregular devido ao clima. 
Continua mostrando uma das menores safras em mais de 
10 anos.    

No Paraguai os comentários apontam que a 
colheita estaria acima dos 75% e mostrando a safra com 
números próximos das 900 mil T, mas ainda tem posições 
acima e abaixo destes números.    
      Os comentários da Ásia da semana foram de pressão 
de alta no Vietnã e Índia e leve queda nos brancos da 
Tailândia que teve baixa e US$ 2,00 por T linear com 
exceção do Parboilizado que se manteve estável. A 
demanda mundial esta crescendo e a safra deste ano é 
menor e assim o apelo foi de pressão de alta nos 
principais vendedores e avanço no ritmo dos negócios. 
 Os indicativos dos EUA para o novo plantio do 
Arroz que já esta fluindo é de aumento da área deste ano 
para pouco mais de 1,2 milhão de hectares frente a níveis 
de menos de 1,1 milhão plantado no ultimo ano e assim as 
projeções da safra começam com indicativos para 9,5 a 10 
milhões de T frente a níveis abaixo das 9 milhões de T 
colhidas neste ultimo ano com o Arroz Americano.    
     

  

Cotações do Arroz na Ásia: US$/Tonelada 

Tipo 30 Mar 16 23 Mar 16 16 Mar 16 09 Mar 16 

100 B 325 395 395 391 

5% 384 386 386 383 

25% 375 377 377 373 

Parboilizado 395 395 392 388 

Quebrados 343 345 345 342 

Índia 5% 372 370 365 370 

Vietnã 5% 385 380 385 370 

Fonte: Associação dos Exportadores da Tailândia.    
 

    OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DO ARROZ 

BENEFICIADO (milhões de T) USDA 

Safra Est.In Produção Cons. Est.F 
15/16* 103,7 471,1 484,3 90,5 

14/15* 107,5 478,8 482,6 103,7 

13/14 110,6 478,4 481,5 107,5 

12/13 106,8 472,0 468,2 110,6 

11/12 99,6 466,9 459,7 106,8 

10/11 95,2 449,1 444,7 99,6 

09/10 91,7 442,7 439,2 95,2 

08/09 80,3 448,1 437,7 91,7 

07/08 75,1 434,0 428,8 80,3 

06/07 75,7 420,4 421,0 75,1 

05/06 74,5 417,6 416,4 75,7 

04/05 85,3 400,5 411,3 74,5 

03/04 106,5 391,8 413,0 85,3 

02/03 139,4 377,5 407,4 106,5 

 *Estimativas; Fonte: USDA, elaboração Brandalizze Consulting 

 

 
 

 
 

Arroz teve alta na Índia e Vietnã e leve queda na Tailândia, mas esta se firmando  

 
 

 
 

 

BRANDALIZZE Consulting 
Rua: Atílio Bório 30-1504 Curitiba Pr. CEP 80.050-250 

FONE: (41) 3779-8719  FAX -(41) 3362-5844.   e mail  brandalizze@uol.com.br  
DIREITOS RESERVADOS. REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL É PERMITIDA DESDE QUE CITADA A FONTE. 

SITUAÇÃO DO ARROZ EM SC, PR, SP E RJ 
 

 
SC – O mercado Catarinense esteve mostrando a colheita na reta final, com poucas 

lavouras ainda por colher e os indicativos mostrados com estabilidade no balcão 
das indústrias entre os R$ 38,50 aos R$ 41,50. Com a safra fechando com os 
menores volumes em mais de 10 anos que ira obrigar as indústrias a buscar mais 
grãos fora do Estado neste ano. O fardo segue apontado entre os R$ 53,00 aos R$ 

70,00 e pressão de alta das nobres e Arroz aparecendo nas gondolas entre os R$ 
8,89 aos R$ 11,49 para as promoções atrativas de varias marcas locais. Enquanto 
isso as principais tem sido apontadas entre os R$ 10,89 aos R$ 15,49 das gondolas 
deste começo de abril que segue com bom potencial de demanda.     

PR – O mercado varejista esteve mostrando Arroz promocional nestes ultimos dias entre 
os R$ 8,98 aos R$ 11,49 e mostrando a gondola normal de marcas conhecidas entre 
os R$ 10,89 aos R$ 13,89 e nobres acima. Com boa demanda e devendo mostrar boa 
movimentação nestes próximos dias.      

SP – O mercado paulista esteve recebendo Arroz e agora devera voltar às reposições 
para atender abril com folego de boa demanda. Com indicativos de gondola 
variando entre os R$ 10,49 aos R$ 15,89 e apresentando um e outra marca 
alternativa abaixo.       

RJ – O mercado carioca esteve mostrando indicativos de R$ 55,00 a R$ 74,00 pelo fardo, 
com o varejo em reposições para cobrir este começo de abril e devendo trazer nova 
movimentação nestes próximos dias. Com o pacote aparecendo nas gondolas dos 
grandes varejistas entre os R$ 11,49 aos R$ 16,49 pelo pacote e mostrando 

alternativas com valores abaixo para as promoções desta semana.    

FINANCEIRO 

mailto:brandalizze@uol.com.br

