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CENÁRIO DA SOJA BRASILEIRA 

Marcada por alguns momentos de 

desespero, a safra de soja brasileira 2018/2019 

obteve uma queda de produção de 7,3% 

segundo estimativas da Aprosoja Brasil. 

Os boletins de acompanhamento de 

safra feitos pelo Departamento Americano de 

Agricultura (USDA) e pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab) foram 

divulgados essa semana e não trouxeram 

grandes modificações no mercado da soja pra 

o cenário da safra 2018/2019.  

Quanto aos números da safra atual 

(18/19) os americanos estimam que a produção 

brasileira de soja deverá ser cerca de 4,1% 

menor que a safra passada (17/18) que obteve 

um recorde de produção de 122 milhões 

toneladas, a Conab estima uma queda de 3,8% 

quando comparada com a safra anterior, que 

apresentou valores de 119,3 milhões de 

toneladas. 
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 As exportações de soja brasileira na 

primeira semana de junho totalizaram um 

volume de 2,35 milhões de toneladas, o que em 

valores representa US$ 762,3 milhões.  No 

total (JAN – 1ª semana JUNHO) foram 

exportados 38,51 milhões de toneladas, valor 

de US$ 13,64 bilhões, tendo a China como 

destino de 70% do volume exportado. 

 

 
 

  

A desvalorização da soja na CBOT 

gerou o atual cenário, ao comparar os dados de 

2019 onde exportamos até o momento um 

volume de 70 mil toneladas a mais que o 

mesmo período do ano anterior e obtemos uma 

queda de US$ 1,66 bilhões nas exportações de 

soja brasileira, é visível o impacto da 

desvalorização. 

 A participação atual de soja grão nas 

exportações teve uma queda na comparação 

com o ano anterior, passando de uma 

representatividade 36% para 27%, decorrente 

do aumento das exportações de óleos 

derivados de petróleo, carne de frango, 

bovinos, entre outros produtos. 
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 FARELO  

Segundo informações da Conab, os 

estoques iniciais de farelo de maio/2019 para 

junho/2019 caíram 7,3%, o que representa um 

volume de 105,7 mil toneladas. 

 A produção de farelo brasileira deve ser 

de 33,26 milhões de toneladas, volume 

ligeiramente maior que o estimado no mês 

anterior, cerca de 2, 85%. 

O consumo interno de farelo ficou 

estável na comparação com o mês anterior 

(maio/2019), cerca de 17,2 milhões de 

toneladas. Os estoques finais nacionais de 

farelo apresentaram alta de 52%, saltando de 

1,58 milhões de toneladas para 2,4 milhões de 

toneladas.  

 

ÓLEO DE SOJA 

A produção de óleo na safra 2018/19 

será de 8,42 milhões de toneladas, 

aproximadamente 2,85% de aumento quando 

comparado com o mês de maio, e cerca de 

6,4% maior quando comparado com mesmo 

período do ano anterior.  

O consumo do derivado da soja, deve 

alcançar a casa dos 7,2 milhões de toneladas, 

mantende as estimativas do mês passado, 

fechando os estoques com um volume 59% 

maior (+ 239,6 mil toneladas). 
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CENÁRIO MUNDIAL 

Apesar do contínuo cenário de embates 

econômicos entre as grandes potências do 

mundo, China X EUA, o cenário da soja no 

mundo passa por um momento de cautela, os 

preços obtiveram uma certa reação na CBOT 

na comparação dessa semana com a semana 

anterior, saltando cerca de 2.9 p.p.. Para o 

produtor brasileiro, a questão fica determinada 

nos preços do prêmio pago no porto, sendo 

levantado no último dia 13 (quinta-feira) 

valores que variam entre US$ 98 cents/bu a 

US$ 110 cents/bu, aplicados nos portos de 

Paranaguá e Santos, além do dólar, que apesar 

da queda 4,4 p.p. nos últimos 20 dias, ainda 

mantém um estabilidade nos preços.  

 O que vem segurando a soja brasileira 

em armazéns para exportações são questões 

dos valores pagos no fretes, muitos produtores, 

seguram seu produto por conta do preço alto e 

da instabilidade dos preços cobrados na tabela, 

sendo que variações acima de 10% no preço do 

diesel, cabe uma atualização da tabela atual, no 

qual eleva em até 5% os preços pagos nos 

fretes. 

  

 SAFRA DE SOJA NOS EUA 

Segundo o último relatório de progresso 

das safras, feito pelo USDA e divulgado na 

última segunda-feira (10), o desenvolvimento 

do plantio da soja safra 2019/2020 nos EUA na 

última semana foi de 60% o que corresponde a 

uma área de 20,35 milhões de hectares. O país 

vem enfrentando problemas por conta de altos 

e contínuos volumes de chuva, o que gera a 

dificuldade do plantio.  
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 Além dos problemas com o plantio, 

consequentemente é observado problemas na 

emergência da cultura, o que gera uma 

expectativa de queda na produção pois as 

condições ambientais não são ótimas para o 

desenvolvimento integral das plantas, até 09 

de junho (domingo) a emergência da soja nos 

estados americanos fechou em média 34% da 

área já plantada, sendo que na safra anterior 

nesse mesmo período já teria alcançado valor 

recorde de 81% de emergência. 

 As questões do clima têm levado o 

órgão americano a estimar perdas de 

produtividade de 4% e diminuição da área de 

plantio de soja de 5%. 

 

 SAFRA DE SOJA NA ARGENTINA 

  

Em decorrência da falta de chuva, os 

argentinos enfrentaram uma safra de soja 

2017/2018 bastante complicada, gerando 

perdas de mais de 17 milhões de toneladas com 

relação a safra anterior. O atual cenário é bem 

diferente, a Bolsa de Rosário estima uma 

produção de soja na safra 2018/19 de 56,5 

milhões de toneladas, mais de 60% de aumento 

quando comparado com a safra 2017/18. 

 O USDA estima que a Argentina irá 

produzir 56 milhões de toneladas na safra 

2018/19. 

 

 CENÁRIO CHINÊS 

 

Ainda em grande discussão, a febre 

africana que acomete os rebanhos chineses de 

suínos tem gerado um certo alarmismo na 

população do país. Como foi levantado no 

boletim anterior da Aprosoja Brasil (n° 05), o 

consumo de carne suína deverá cair gerando 

espaço para ampliação de proteínas derivadas 

principalmente de aves e de bovinos. 

 Essas questões podem gerar uma 

oportunidade para o desenvolvimento da 

cadeia de carnes do Brasil, favorecendo o 

consumo interno de soja. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Essa semana o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) divulgou a retomada das exportações 

de carne bovina para a China. até então, houve 

a suspensão das exportações decorrente de um 

caso de “vaca louca” no estado de Mato 

Grosso. Segundo o ministério, a ocorrência foi 

um caso isolado e foram tomadas as medidas 

sanitárias necessárias afim de evitar qualquer 

outro tipo de ocorrência. 

 Em 2019 as importações chinesas 

deverá ser de 85 milhões de toneladas, 10,7% 

menor que em 2018, e para o ano de 2020, 

projeções avaliam que a China deverá importar 

cerca de 87 milhões de toneladas, segundo o 

USDA. 

 

 PROJEÇÕES PARA 2019/2020 

  

 Algumas projeções são feitas para a 

produção de soja de 2019/2020 segundo 

levantamentos preliminares. 
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