
ESQUEMA-RESUMO   -   ANÁLISE   FUNDAMENTALISTA   DO   ARROZ  

A  análise  fundamentalista  busca  as  informações  de  oferta  e  demanda  para  entender,  analisar  e  assim                
prever   a   movimentação   dos   preços   de   um   determinado   produto,   num   determinado   tempo.  

Entretanto,  diferente  de  outras  culturas,  o  arroz  apresenta  grande  variedade  de  �pos,  o  que  dificulta  e                 
complica  sua  análise.  Além  de  �pos,  há  também  diferentes  técnicas  de  industrialização,  que  amplia               
ainda   mais   as   possibilidades.  

Seguindo,  e  agora  focando  do  arroz  branco  comum,  o  mais  consumido  no  mundo,  percebemos  que                
temos   os   seguintes   países   se   destacando   nestas   ordens:  

Do   lado   da   OFERTA ,   temos   os   seguintes   países   como   líderes:  

PRODUÇÃO  

1. __________________________  
2. Índia   (Junto   com   China,   representam   50%   da   produção   mundial)  
3. Indonésia  
4. Bangladesh  
5. Vietnam   (Estes   5   países   juntos,   representam   70%   da   produção   mundial)  

● BRASIL   aparece   como   11°   produtor   mundial   

EXPORTAÇÃO  

1. ________________________   (É   disparado   o   maior   exportador   mundial)  
2. Tailândia  
3. Vietnam  
4. Paquistão  
5. China   (estes   5   países,   são   responsáveis   por   75%   da   exportação   mundial)  

● BRASIL   não   figura   como   grande   exportador  
 

Já   do   lado   da   DEMANDA ,   temos   os   seguintes   países   como   líderes:  

CONSUMO  

1. _________________________________  
2. Índia   
3. Indonésia  
4. Bangladesh  
5. Vietnam  

● BRASIL   aparece   como   10°   produtor   mundial   

IMPORTAÇÃO  

1. _________________________________  
2. Filipinas  
3. União   Europeia  
4. Nigéria  
5. Costa   do   Marfim  
● BRASIL   aparece   como   o   11°   importador   mundial.  
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● A  principal  variável  que  interfere  na  oferta  é  o  CLIMA,  e  deve  ser  monitorado  constantemente,  com                 
destaque  para  observação  de  anos  com  La  Niña  ou  El  Niño,  pois  tem  potencial  de  reduzir  fortemente  a                   
oferta   nos   países   produtores,   como   AQUI   NO   BRASIL   TAMBÉM,   impactando   nossa   oferta   e   os   preços.  

● O  clima  também  pode  influenciar  a  qualidade  do  arroz,  posi�va  ou  nega�vamente,  dependendo  do  seu                
andamento,   e   isso   pode   IMPACTAR   OS   PREÇOS   no   momento   da   comercialização,   e   até   mesmo   a   liquidez.  

● O  PREÇO  é  o  maior  influenciador  do  tamanho  da  área  da  próxima  safra,  preços  altos  e  remuneradores,                  
es�mulam   o   aumento,   e   preços   baixam,   mo�vam   a   redução   de   área.  

 
Anotações:  

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 

Quando   olhamos   para   a   OFERTA   e   DEMANDA   dentro   do   Brasil,   alguns   pontos   nos   chamam   a   atenção:  

⮚ Cerca   de   80%   da   produção   é   ob�da   no   RS   e   SC.   
⮚ As  regiões  de  grande  consumo  são  a  Sudeste  e  a  Nordeste,  pela  grande  população  nestas                

regiões.  
⮚ Existe  um  CUSTO  LOGÍSTICO  e  TRIBUTÁRIO  para  transportar,  o  que  reduz  o  valor  pago  ao                

produtor,   e   encarece   o   produto   para   o   consumidor   final.  
⮚ O  Estado  de  TO  também  é  um  importante  produtor,  e  com  as  melhorias  logís�cas  previstas  para                 

os   próximos   anos,   pode   melhorar   sua   compe��vidade   frente   aos   estados   do   Sul.  
⮚ Explorar  oportunidade  de  nicho,  com  variedades  “especiais”,  pode  ser  uma  forma  de  agregar              

valor   à   produção.  
⮚ Existe  uma  tendência  de  redução  no  consumo  de  arroz,  que  vem  perdendo  terreno  para  os  fast                 

food   e   outros   “pratos   prontos”   disponíveis   hoje,   e   com   tendência   de   aumento.  
⮚ Buscar  novos  clientes  e  canais  de  exportação  é  uma  estratégia  importante  a  médio  prazo,  para                

se   evitar   a   estagnação   da   produção   de   arroz   no   Brasil.  

Anotações:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________   
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