
A equipe de Inteligência de Mercado da INTL FCStone  
reuniu informações importantes para auxiliar na  

comercialização desse subproduto que representa 25% 
de toda a produção dos moinhos! 

 
O Projeto de Farelo de Trigo da INTL FCStone é  

amplamente customizável, podendo ser personalizado 
para atender às suas necessidades.  

NÃO SABE O 
QUE FAZER COM  
O FARELO DE TRIGO? 



Apontamos direcionamentos com  
base em fundamentos do mercado  
no curto e no longo prazo. 

Oferta e Demanda Regional; 

Comparação de Teor  
Nutricional com Farelo de Soja, 

Milho e Sorgo; 

Analisamos geograficamente onde estão os 
polos de produção e consumo de farelo de 
trigo no Brasil. 
 

Verificamos os componentes do farelo de  
trigo e como os mesmos se relacionam com 
outros produtos amplamente u lizados na 
alimentação animal. 
 

Inves gamos a possibilidade de o farelo de 
trigo subs tuir o milho na ração animal e 
quais espécies possuem boa aceitação do 
subproduto. 
 

Analisamos a evolução recente dos preços  
e a sazonalidade observada ao longo do ano 
para prever melhor as flutuações das  
cotações. 
 

Inves gamos quais fundamentos do  
mercado de grãos mais afetam e influenciam 
a movimentação dos preços no mercado  
interno. 
 

Observamos as correlações do preço do  
farelo de trigo entre regiões do país e entre 
os principais subs tutos. 
 

Elaborados dados a par r de modelagens  
esta s cas para as principais regiões de  
interesse. 

Análise sobre Composição  
de Ração Animal; 

Comportamento Histórico  
e Sazonalidade dos Preços; 

Principais Determinantes  
dos Preços; 

Análises Regionais e  
Correlações; 

Projeção de Preços 



O obje vo da INTL FCStone e 
sua Inteligência de Mercado  
é auxiliar no crescimento seu 
negócio, agregando nossos  
quase 100 anos de experiência 
em mercados de commodi es.  
Fazemos isso compar lhando 
com você a melhor informação 
de mercado, para que possa  
tomar sua decisão de compra  
e venda bem informado,  
melhorando suas margens e  
reduzindo seus riscos. 
Os pacotes de informação da 
INTL FCStone foram  
pensados para atender todos  
os pos de  clientes, desde  
revendas de insumos,  
agricultores, corretores até 
grande empresas que atuam  
no agronegócio.  

A INTL FCStone Inc. fornece a seus clientes do mundo 
todo uma ampla variedade de serviços financeiros  
customizados, bem como ferramentas para auxiliá-los a 
protegerem suas margens e gerenciar a vola lidade.  
A herança da INTL FCStone remonta a 1924 quando um 
vendedor de ovos fundou uma empresa chamada Saul 
Stone and Company. Através de crescimento orgânico, 
aquisições e da incorporação, em 2009, entre a  
Interna onal Assets e o FCStone Group, nos tornamos 
uma empresa global de serviços financeiros na lista  
Fortune 500. Hoje, milhares de empresas ao redor do 
mundo confiam na INTL FCStone e em nossa ampla  
variedade de serviços - muitos dos quais não são  
oferecidos por nenhuma organização do nosso po - e 
nosso profundo conhecimento e experiência. 
No Brasil desde 2005, a INTL FCStone do Brasil foi  
pioneira no mercado de gerenciamento do risco no país, 
acumulando experiência e uma vasta carteira de clientes 
em todos os elos do agronegócio brasileiro: produtores 
rurais, produtores e revendedores de insumos, usinas de 
processamento de matéria prima, corretoras de  
commodi es, coopera vas e outras. 
Responsável por orientar e oferecer serviços financeiros 
inovadores, como acesso aos mercados de futuros e  
opções, a INTL FCStone do Brasil propõe uma abordagem 
centrada no cliente e focada na sua estratégia comercial, 
visando obter as melhores margens possíveis para a  
comercialização, ainda assim reduzindo sua exposição ao 
risco de variação de preços. 

A reprodução ou o uso das informações aqui dispostas, na íntegra ou 
em parte, seja em qualquer formato, sem autorização expressa é 
proibida. Todos os direitos reservados. Se você ver quaisquer  
dúvidas ou comentários sobre a nossa Polí ca de Privacidade, entre 
em contato conosco. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 
inteligencia@intlfcstone.com   
+55 19 2102-1346 



Entre em contato com a Inteligência de Mercado  
e aproveite todas as oportunidades disponíveis! 

MINIMIZAMOS 
 RISCOS,  

CRIAMOS 
 OPORTUNIDADES 

Acesso 
Temos acesso a fontes primárias de informação do mercado  

agrícola no Brasil e em importantes players internacionais 

Acompanhamento 
Diariamente acompanhamos os mercados financeiros e  

sico das principais commodi es 

inteligencia@intlfcstone.com      +55 19 2102-1346 


