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Caso confirmadas as estimativas de 

perda da produção de soja feitas pela Aprosoja 
Brasil, a receita com a soja poderá ficar até 
R$ 11 bilhões menor.
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Previsão da produção de soja

(mi. t.)  safra 2018/19

Produção

 
O que vem segurando também as 

perdas é o crescimento das áreas de 
produção, que na média nacional aumentou 
cerca de 3,7%, sendo que em algumas 
regiões o crescimento passou dos 6%, 
favorecendo a produção e diminuindo os 
impactos das perdas de produtividade, 
decorrentes principalmente do clima. 
 
 
 
 

 

  

Fonte: Aprosoja Brasil 

Dólar: R$ 3,78 

A partir da segunda quinzena de fereiro, foi observada a volta de chuvas com volume 
significativo, o que possibilitou a recuperação de lavouras com plantio de soja de ciclo médio a 
tardio. As lavouras de ciclo precoce em regiões que passaram por mais de 20 – 25 dias de seca não 
apresentam recuperação, em virtude dos seus avançados estádios de desenvolvimento. 

Um novo levantamento a fim de obter o percentual atualizado de perdas de soja foi realizado 
pela Aprosoja Brasil, através de suas Aprosojas estaduais. Os números demonstram que o 
potencial de perdas de soja na safra atual é de até 11% (13,8 milhões de toneladas). 

A colheita da soja já superou os 50% neste início de março, sendo considerada 10% 
adiantada no comparativo com os anos anteriores.  

Fonte: Levantamento de safra realizado pelas associações de produtores de soja estaduais e seus parceiros nos estados.  

Inflação: 3,78% (meta 4,5%) 

Selic: 6,5% 

DADOS ECONOMICOS 

Fonte: Banco Central 
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2015 2016 

29,40% 28,40%

2,50%

-18,30%

-10,70%

-2%

COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO 

ENTRE 2018 X 2017

-3,50%
-3,30%

1,10% 1,10%

DESENVOLVIMENTO DO PIB 

NOS ÚLTIMO QUATRO ANOS

2017 2018 
CAFÉ ALGODÃO SOJA 

MILHO LARANJA CANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
        Questões Internacionais 
 

Nesta semana houve rumores que 
indicavam um possível acordo entre EUA X 
China. O presidente Americano Donald Trump 
anunciou em seu Twitter que os EUA estariam 
muito próximos de um acordo com a China. 
Porém, nesta quinta-feira (28), a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) atribui vitória em 
disputa entre EUA e China que ocorria desde de 
2016, quando os americanos queixaram-se do 
alto valor de subsídio (US$ 100 bilhões a mais) 
fornecido pelos chineses aos produtores de trigo 
e arroz, o que geraria um queda no preço e 
desvantagem econômica mundial. 

Em entrevistas ao Globo Rural o 
embaixador Yang Wanming afirmou que daqui 
15 anos os chineses pretendem ter a meta de 
importar US$ 10 trilhões e que o Brasil está na 
lista de países parceiro e que o agronegócio é 
um grande pilar dessas importações. 

Segundo o Departamento de Agricultura 
dos EUA (USDA), entre os dias 15 e 21 de 
fevereiro foram exportados 2,27 milhões de 
toneladas de soja, tendo percentualmente como 
destino os seguintes países: 
 

 
 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta última quinta-feira (28) 
o seu levantamento sobre o desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano de 
2018. Segundo o Instituto, o Brasil cresceu somente 1,1% quando comparado ao ano de 2017, o 
mesmo crescimento obtido no ano de 2017 com relação ao ano de 2016. Dos três setores que 
compõe o levantamento, como Agropecuária, Serviços e Indústria, a Agropecuária teve o menor 
desempenho, obtendo apenas 0,1% de crescimento quando comparado com o ano de 2017, 
enquanto Indústria e Serviços tiveram um crescimento, respectivamente, de 0,6% e 1,3%. 

O pequeno crescimento da Agropecuária teve como causa a queda na produção de milho, 
laranja e cana-de-açúcar. 
 
 

 

 Na safra 2017/18 o milho teve uma 
queda de produção de 16 milhões de toneladas 
quando comparado com a safra 2016/17. Esse 
volume representa um valor de R$ 10 bilhões a 
menos no Valor Bruto de Produção (VBP) 
Agropecuário. 
 Para a safra atual de milho, estima-se 
uma produção de 91,5 milhões de toneladas, o 
que corresponde a um volume 13,5% superior 
com relação à safra anterior. 
 A soja brasileira obteve um crescimento 
tímido no ano de 2018, de apenas 2,5%. Isso 
ocorreu por conta da alta produção que 
tivemos no 2017 decorrente da alta 
produtividade, o que não foi observado as 
mesmas produtividades no ano de 2018, tendo 
sua base de aumento na produção decorrente 
do aumento das áreas de 3,7%. 
 A questão do frete também é causa da 
redução do crescimento dos setores. Segundo 
estudos da Confederação Nacional da 
Indústria, o tabelamento, combinado com a 
elevação do diesel, retiraram cerca de R$ 20,5 
bilhões do PIB brasileiro de 2018. Esse 
montante representa 7% do PIB Agropecuário. 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE/LSPA Elaborado. Aprosoja Brasil 

Fonte: IBGE/LSPA Elaborado. Aprosoja Brasil 
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  Diante das incertezas de 
mercado, o que mantém o preço da soja 
“estável” é a valorização do prêmio. Os preços 
praticados chegaram ao pico de US$ 55 
cents/bushel e estão atualmente sendo 
praticado em Paranaguá por US$ 35 
cents/bushel. 

 
 

A colheita da soja na safra 2018/19 tem 
apresentado valores muito acima da média em 
vários estados do Brasil. 
 Segundo o Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária (Imea), já foram 
colhidos 94% da safra de soja do estado de 
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, segundo a 
Aprosoja MS, já colheu 85,5% da área 
plantada. O estado do Paraná, segundo o 
Departamento de Economia Rural (Deral), já 
colheu cerca de 51% da área de soja do 
estado. 
 A área de soja colhida no país já chega 
aos 57%.  

 
 

MUNICÍPIO VALOR (SC) 

Brasília - DF R$ 67,20 

Buritis - MG R$ 65,40 

Campo Mourão - PR R$ 66,93 

Campo Grande - MS R$ 66,00 

Campo Novo - RS R$ 69,00 

Balsas - MA R$ 65,50 

Catalão - GO R$ 67,50 

 

Paranaguá -

PR

Rio Grande -

RS

Santos - SP

2,92 3,00

3,33

Preço do prêmio nos principais 
portos (R$/sc)

Fonte: CEPEA/Esalq-USP 

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

Fonte: USDA      Elaborado. Aprosoja Brasil 
  
 
        
         Safra de soja  
 
 O preço da soja no mercado futuro está 
se comportando lentamente com as possíveis 
negociações entre os EUA e China. Para 
agosto a variação é de até +3,5%, podendo 
chegar aos US$ 931,00 cents. 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

61%

7% 6% 4% 4%

19%

China Holanda Alemanha Egito Tailândia Outros

Pariticipação dos países nas exportações de 

soja americana (15 a 21 de Fev/2019)

899,5

910,5

924,5
931,0

março maio julho agosto

Preço futuro CME (US$ cents/bu)

77,83

77,40

78,31

77,36

78,06

15/fev 20/fev 25/fev 28/fev 01/mar

Preço (R$) pago pela saca de soja 
(60kg) no porto de Paranaguá

Fonte: Cepea/Esalq-USP 

Fonte: Investing 

Fonte: USDA 

PREÇO DA SACA DE SOJA 

Fonte: Agrolink, Cepea 
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