Metodologia para obtenção do Indicador de preços do arroz ESALQ/Bolsa
Brasileira de Mercadorias-BVMF
O Indicador cumpre os papéis de reduzir a assimetria de informação de preços no setor e de servir como
parâmetro confiável para compradores e vendedores no fechamento de negócios.
METODOLOGIA - O Indicador elaborado pelo Cepea tem como referência o arroz em casca, com
rendimento de 58 grãos inteiros e 10 de quebrados (renda de 68%), para produção de arroz branco Tipo
1, seguindo a classificação da Portaria 269/88 do Ministério da Agricultura. O preço em reais por saca de
50 quilos considera o produto posto-indústria do Rio Grande do Sul (incluído frete), sem impostos. Os
negócios realizados a prazo são convertidos para à vista pela taxa de desconto CDI (Certificado de
Depósito Interbancário– série disponível em: www.cepea.esalq.usp.br/series/?id_page=55).
São consultados produtores rurais, indústrias/engenhos de beneficiamento, cooperativas, secadores e
corretores através de pesquisas diárias de preços via contatos telefônicos. Os valores coletados se
referem a negócios realizados no mercado físico, envolvendo grão disponível no mercado ou depositado
nas indústrias/cooperativas.
É calculada a média aritmética para cada uma das seis regiões do estado do Rio Grande do Sul, segundo
divisão proposta pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA): Fronteira Oeste, Zona Sul, Planície
Costeira Interna, Planície Costeira Externa, Depressão Central e Campanha. Posteriormente, é, então,
obtido o Indicador de forma ponderada. A participação de cada região é definida com base no volume
beneficiado na respectiva região na safra 2008, segundo dados levantados pelo IRGA.
Além do arroz em casca, tipo 1, o Cepea também coleta preços do casca para parboilizado em cinco das
seis praças gaúchas - a exceção é a Planície Costeira Externa.
O Indicador é divulgado diariamente (segue calendário comercial gaúcho) às 18h45 no website do
Cepea:www.cepea.esalq.usp.br/arroz
Está disponível também a série histórica.
Outras informações podem ser obtidas com a professora da Esalq/USP Sílvia Helena G. de Miranda,
pesquisadora do Cepea, e com o diretor-executivo da BBM, Edílson Martins de Alcântara. Para contatar a
pesquisadora: 19-3429-8837 oucepea@esalq.usp.br. Para falar com representante da BBM: 11-25654596.
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