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● Olhando com atenção, o preço paridade de exportação do ALGODÃO, é simplesmente 

trazer o preço do algodão da Bolsa de Nova Iorque (ICE), descontando os custos até o 

município onde está o produto, de onde o produtor pretende exportar seu produto. 

● Para entender como esse preço é calculado é necessário observar 5 itens:  

1.  A COTAÇÃO DO PREÇO INTERNACIONAL - ICE:  

a. É o preço da Bolsa de Nova Iorque que é utilizado como referência para a cotação do 

ALGODÃO do mundo inteiro, obtém lá a sua BASE de PREÇOS. 

2. O PRÊMIO OU BASIS EXPORTAÇÃO - PORTOS BRASILEIROS:  

a. Esse prêmio (ou Basis), é a adição ou subtração de um valor (prêmio) ao valor da 

cotação na Bolsa de Nova Iorque, para chegar ao PREÇO NO PORTO, sinalizando como 

está a oferta e a demanda por algodão naquele porto, naquele momento.  

3. CUSTO PORTUÁRIO - PORTOS BRASILEIROS: 

a. Valor referente aos custos com trâmites dentro do porto, semelhante às TAXAS DE 

EMBARQUE em aeroportos.  

 

4. PREÇO DO FRETE - DO LOCAL DE ORIGEM DO ALGODÃO, ATÉ O PORTO: 

a. Este custo é referente as despesas com o frete para levar o algodão do local de origem, 

ao porto onde o produto será exportado.  

5. TAXA DE ________:  

a. Como o preço do algodão na Bolsa de Nova Iorque, o prêmio no porto e o custo 

portuário são OBTIDOS em _____________, precisamos saber qual é a cotação do 

_______________ para que consigamos transformar esses preços em reais e obter o 

PREÇO final em reais/@. 

 

● A cotação na Bolsa de Nova Iorque é em _______________________________________, já no 

Brasil,  a comercialização do algodão se dá em ____________________________________.  

 

● Uma libra-peso de pluma de algodão equivale a _______ (________________) Kg, enquanto que 

uma arroba possui 15 kg, logo uma arroba possui  __________ (_________________) libras-peso.  

● Conversão de toneladas para arroba: uma tonelada equivale a 1000 kg e uma arroba tem 15 kg,  

cada tonelada tem _________ arrobas de pluma.  

 

Anotações: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 A Fórmula PARA CONVERSÃO PODE SER IGUAL A ABAIXO, PORÉM EXISTEM VÁRIAS FORMA DE FAZER 

O MESMO CÁLCULO, ESSE É APENAS UMA DELAS.  

 

 

Vamos testar seus conhecimentos, dá uma “googlada” e tende encontrar as contações de hoje, de posse 

dos dados, faça um exercício para ver ser o valor por arroba esta próximo de R$ 100,00 na sua região.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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