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 Após duas semanas de ganhos,  trigo volta a recuar em Chicago pressionado por 
baixas vendas para exportações 

 Estados Unidos 

Após duas semanas consecutivas de ganhos, os contratos futuros de trigo negociados em Chicago 

voltaram a recuar na semana passada, em meio a vendas técnicas e realização de lucros, além dos 

preços futuros terem sido pressionados pelas baixas vendas para exportações.  

As perdas, no entanto, foram limitadas pela projeção do USDA de que a área total destinada a triti-

cultura nos EUA na safra 2019/20 atinja o menor nível da história, a 18,07 milhões de hectares, 

queda de 1% na comparação com o ano anterior. Dessa forma, o contrato mais ativo, com venci-

mento em maio/20 encerrou a semana com uma perda acumulada de 3,9%, cotado a 549,25 cen-

Fonte: CME. Elaboração: INTL FCStone.  

Gráfico 1: Intraday | Cotação do contrato em Chicago - maio/20 (cents/bushel) 
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ts/bushel. 

Em relação às exportações, na semana encerra-

da em 26 de março, os EUA embarcaram 363,9 

mil toneladas de trigo, volume dentro das ex-

pectativas do mercado, que estavam entre 300 

e 600 mil toneladas. No entanto, as vendas 

para destinos estrangeiros vieram bastante 

fracas, tendo atingido 72,9 mil toneladas na 

safra atual, o menor volume registrado em 

2019/20 e abaixo do limite inferior do intervalo 

esperado pelo mercado, entre 100 e 500 mil 

toneladas. Já as vendas da safra 2020/21 regis-

traram um volume de 185,9 mil toneladas, 

pouco acima do limite inferior do que era espe-

rado pelo mercado. 

Nas classificações semanais de trigo de inverno 

divulgadas pelo Departamento de Agricultura 

dos EUA (USDA, em inglês), a classificação 

bom/excelente em Kansas subiu 2 pontos per-

centuais (p.p.) na semana, para 50%. Já no Te-

xas, o avanço foi de 7 p.p., para 56%, enquanto 

em Oklahoma a classificação bom/excelente 

caiu 7p.p., atingindo 70%.  

Europa 

Os preços futuros de trigo negociados em Paris 

acompanharam Chicago e encerraram a sema-

na com uma queda acumulada de 2%, após a 

cota de exportação imposta pela Rússia ter 

ficado próxima aos valores considerados nor-

mais para o último trimestre de 2019/20, o que 

frustrou a expectativa de um possível desloca-

mento da demanda para o trigo europeu. Além 

disso, na Alemanha, a demanda dos moinhos 

de trigo está começando a arrefecer após o 

recente aumento causado pela busca de garan-

tia de estoques em meio à crise do coronavírus. 

Contudo, os elevados volumes de exportações 

do bloco europeu ajudaram a limitar as perdas. 

Na semana encerrada em 29 de março os paí-

ses membros da União Europeia exportaram 

730 mil toneladas de trigo soft. Assim, os em-

barques acumulados no ciclo comercial 

2019/20 atingiram 23,94 milhões de toneladas, 

volume 68% superior ao mesmo período do 

ano passado. Diante disso, a Comissão Euro-

peia elevou a sua estimativa para 2019/20 de 

exportações de trigo soft de 28 para 30 milhões 

de toneladas. 

Rússia 

Em março, o país exportou cerca de 3,6 mi-

lhões de toneladas de grãos, incluindo 3,1 mi-

lhões de toneladas de soja. Diante dos eleva-

dos volumes exportados e a preocupação com 

o abastecimento interno, na quinta-feira (02), o 

governo russo aprovou oficialmente a proposta 

do Ministério da Agricultura de estabelecer 

uma cota de exportação de grãos de 7,0 mi-

lhões de toneladas para o último trimestre do 

ano comercial 2019/20. O volume, no entanto, 

é próximo do o que o país normalmente expor-

ta nesse período.  

Além disso, o Ministério da Agricultura do país 

deve vender até 1,5 milhão de toneladas de 

grãos de seus estoques estatais, 83% do esto-

que total de 1,8 milhão de toneladas, visando 

garantir o suprimento doméstico e evitar uma 

escalada de preços. 

Ucrânia 

As exportações de grãos da Ucrânia atingiram 

um recorde de 46 milhões de toneladas nos 

primeiros nove meses do ano comercial 

2019/20, incluindo 17,9 milhões de toneladas 

de trigo, segundo o Ministério do Desenvolvi-

Gráfico 2: Vendas semanais de exportação safra 2019/20 - EUA (toneladas) 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000
12

-d
ez

-1
9

19
-d

ez
-1

9

26
-d

ez
-1

9

02
-ja

n
-2

0

09
-ja

n
-2

0

16
-ja

n
-2

0

23
-ja

n
-2

0

30
-ja

n
-2

0

06
-f

ev
-2

0

13
-f

ev
-2

0

20
-f

ev
-2

0

27
-f

ev
-2

0

05
-m

ar
-2

0

12
-m

ar
-2

0

19
-m

ar
-2

0

26
-m

ar
-2

0

to
ne

la
da

s

Vendas de Exportação (safra atual) Média 3 anos (safra atual)

Fonte: USDA. Elaboração: INTL FCStone 
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mento Econômico, Comércio e Agricultura do 

país. 

Contudo, diante da pandemia de coronavírus, 

associações de padeiros e moinhos do país pe-

diram ao governo que as exportações de trigo 

fossem limitadas para evitar novos aumentos 

acentuados nos preços do pão doméstico. 

Em resposta, o Ministério da Economia do país 

respondeu vendendo 128 mil toneladas de fari-

nha de trigo de seus estoques no mercado local 

para evitar um aumento nos preços. Já a Asso-

ciação Ucraniana de Grãos (UGA, em inglês), 

disse que concordaria com uma proposta de 

limitar as exportações de trigo para 20,2 mi-

lhões de toneladas na temporada 2019/20. 

Egito 

Após o cancelamento de um leilão na semana 

passada, o mercado especula que o maior com-

prador de trigo estaria se preparando para rea-

lizar uma grande compra para garantir o supri-

mento durante a crise do coronavírus. Mesmo 

tendo informado que possui uma reserva estra-

tégica de trigo para os próximos quatro meses, 

o primeiro-ministro do país manifestou interes-

se em ampliá-las para que seja suficiente para 

os próximos seis meses. 

América do Sul 

Na Argentina, o preço FOB do Ministério da 

Agroindústria continuou a avançar US$ 5/

tonelada, sendo cotado a US$ 247/tonelada.  Já 

no Brasil, de acordo com o levantamento do 

Cepea, entre os dias 27 e 02 de março, o preço 

médio do trigo pago ao produtor avançou 1,5% 

no Paraná enquanto recuou 0,4% no Rio Gran-

de do Sul.  

Embora a Argentina diga que haverá trigo dis-

ponível para o Brasil, persiste a preocupação de 

que as medidas adotadas contra a propagação 

do coronavírus prejudiquem a logística do es-

coamento de grãos, o que pode levar a proble-

mas de desabastecimento nos moinhos de tri-

go brasileiros nos próximos meses. Dessa for-

ma, segundo o presidente da Associação Brasi-

leira das Indústrias de Trigo (Abitrigo), há uma 

pressão por parte dos moinhos de trigo brasi-

leiros para que o governo do país retire as res-

trições sanitárias às importações de trigo rus-

sas e reduza temporariamente a tarifa de 10% 

sobre as importações de trigo de fora do Mer-

cosul.  
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TRIGO NOS MERCADOS FUTUROS DOS EUA 

Contrato Sexta-feira (27/03) Sexta-feira (03/04) Var. C.Abert

Mai/20 571,25 549,25 -3,9% 132.787
Jul/20 557,25 545 -2,2% 111.021
Set/20 556,75 547 -1,8% 56.384
Dez/20 563,25 554,25 -1,6% 48.225
Mar/21 566,25 560 -1,1% 13.411

TOTAL 361.828

Contrato Sexta-feira (27/03) Sexta-feira (03/04) Var. C.Abert

Mai/20 486,75 472,00 -3,0% 90.071
Jul/20 491,50 478,50 -2,6% 74.723
Set/20 498,50 486,50 -2,4% 25.030
Dez/20 509,50 499,50 -2,0% 30.784
Mar/21 518,00 510,25 -1,5% 6.997

 TOTAL 227.605

Contrato Sexta-feira (27/03) Sexta-feira (03/04) Var. C.Abert

Mai/20 537,00 524,50 -2,3% 30.158
Jul/20 545,50 535,50 -1,8% 19.973
Set/20 553,75 544,00 -1,8% 11.050
Dez/20 563,75 555,25 -1,5% 7.666
Mar/21 574,50 566,25 -1,4% 3.197

 TOTAL 72.044

País Origem Preço FOB (US$/ton) Quantidade (ton)

mai/20-mai/20 77,25 mai/20-mai/20 34,25 Argélia 250.000

jul/20-jul/20 66,50 jul/20-jul/20 11,75 Filipinas 50.000

set/20-set/20 60,50 set/20-set/20 3,00 Tunisia 75.000

dez/20-dez/20 54,75 dez/20-dez/20 -0,50

mar/21-mar/21 49,75 mar/21-mar/21 -8,25

-31,25

LEILÕES DA SEMANA

mai/20-mar/21

Spread Minneapolis (mai/20)

MINNEAPOLIS // TRIGO (c/bu)

mai/20-mar/21

-8,50

-16,75

mai/20-dez/20 -26,75

mai/20-jul/20

-37,50

mai/20-set/20

-11,75

-22,75

mai/20-mar/21

Spread Kansas (mai/20)

mai/20-set/20

-4,75

mai/20-dez/20

CHICAGO // TRIGO (c/bu)

KANSAS // TRIGO (c/bu)

Spread Chicago (mai/20)

8,00mai/20-dez/20

14,50

14,00mai/20-jul/20

mai/20-set/20

Diferencial Chicago/Kansas Diferencial Chicago/Minneapolis

mai/20-jul/20

5,00
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AGENDA DA SEMANA 

 

Data Horário*  Indicador/Evento Fonte Referência Relevância 

06/abr 8:00 IGP-DI: Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna FGV mar ●●○ 

8:25 Boletim Focus Banco Central semanal ●●●  

12:30 Carta da Anfavea Anfavea mar ●○○  

15:00 Balança Comercial Secex semanal ●●●  

07/abr 9:00 Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) IBGE fev ●●● 

08/abr 9:00 Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Regional IBGE fev ●○○ 

9:00 Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE fev ●●●  

12:30 Fluxo Cambial Banco Central semanal ●●●  

9:00 IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IBGE mar ●●● 09/abr 

9:00 INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor IBGE mar ●●○  

9:00 Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) IBGE mar ●○○  

9:00 Acompanhamento da Safra Brasileira - Grãos Conab mar ●●●  

10/abr - Feriado Nacional: Sexta-feira Santa - - - 

Estados Unidos 

Data Horário* Indicador/Evento Fonte Referência Relevância 

07/abr 11:00 Pesquisa de abertura de vagas e turnover (JOLTS) BLS fev ●●○ 

 17:30 Estoques de petróleo cru API semanal ●●○ 

08/abr 11:30 Relatório de O&D de petróleo EIA semanal ●●● 

 15:00 Ata da Decisão de Política Monetária do FOMC Federal Reserve - ●●● 

09/abr 9:30 Pedidos de auxílio-desemprego BLS semanal ●●● 

 9:30 Índice de Preços ao Produtor (PPI) BLS mar ●●○ 

 9:30 Relatório de Vendas de Exportação USDA semanal ●●● 

 11:00 Sondagem dos Consumidores UMICH abr ●●● 

 11:00 Comércio Atacadista: Vendas e Estoques Census Bureau fev ●○○ 

 12:00 Relatório de estoques de gás natural EIA semanal ●●○ 

 13:00 Relatório de Estimativas de O&D Agrícola Mundial USDA abr ●●● 

 17:30 Balanço Patrimonial do Fed Federal Reserve semanal ●○○ 

10/abr - Feriado EUA: Sexta-feira Santa - - - 

 9:30 Índice de Preços ao Consumidor (CPI) BLS mar ●●● 

 14:00 Contagem de poços ativos de petróleo Baker Hughes semanal ●○○ 

 15:00 Resultado fiscal do Governo Federal USDT mar ●●○ 

 16:30 Posições dos Agentes (COT) CFTC semanal ●●● 

*Horário de Brasília 

Brasil 


