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Preocupações com a demanda pela soja dos EUA pesam sobre as cotações 

As cotações da soja em Chicago encerraram a segunda-feira (30) de forma mista, após um 
rali no pregão noturno. Ainda havia rumores de compras de soja dos EUA pela China, para 
embarque pelo Pacífico, mas os preços se mantiveram menos competitivos que os da soja 
brasileira. 

No Brasil, apesar de preocupações com possíveis impactos da pandemia de COVID-19 so-
bre a logística e o funcionamento dos portos, não houve maiores problemas, com o escoa-
mento estando mantido, pelo menos por enquanto. 

Na terça-feira, a soja encerrou em leve alta, mas sem nenhum fundamento de peso para 
oferecer um suporte mais consistente. A soja brasileira se manteve mais competitiva que a 
norte-americana, favorecida pela continuidade do enfraquecimento do real frente ao dó-

Gráfico 1: Intraday semanal - maio/20 (CME) 

Fonte: CME. Elaboração: INTL FCStone. 
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Além disso, o dado de intenções de plantio 
dos EUA, mesmo tendo ficando um pouco 
abaixo do esperado, em 33,8 milhões de 
hectares, não teve força para impulsionar 
os preços da oleaginosa. Mesmo se essa 
perspectiva se confirmar, o balanço de ofer-
ta e demanda do país ainda tenderia a ficar 
bastante confortável, considerando uma 
produtividade na tendência histórica. As-
sim, para mudar esse cenário, as exporta-
ções precisariam mostrar uma retomada 
maior, mas, por enquanto, as compras chi-
nesas continuam concentradas na oleagi-
nosa da América do Sul. 

Já a quarta-feira foi de forte queda para as 
cotações da soja em Chicago, com a per-
cepção de que as exportações de soja dos 

EUA precisam avançar para impedir que os 
estoques do país voltem a ficar muito folga-
dos, mesmo com a área plantada ficando 
um pouco abaixo do esperado. Além disso, 
a soja brasileira ampliou a vantagem frente 
ao grão norte-americano, diante do real 
enfraquecido e do período sazonalmente 
favorável ao produto do Brasil. 

As preocupações com a pandemia de coro-
navírus também pesaram no mercado, ali-
mentando a aversão ao risco dos investido-
res. Os casos continuam avançando em vá-
rios países, com destaque para os EUA, que 
se tornaram o novo epicentro da COVID-19. 
Ademais, a queda da demanda de combus-
tíveis, aliada ao recuo de preços do petró-
leo pós impasse entre Arábia Saudita e Rús-
sia, é uma ameaça aos mandatos do biodi-
esel no país. 

As cotações da soja deram continuidade ao 
movimento de queda na quinta-feira, ape-
sar da alta registrada nos preços do petró-
leo, após conversas entre Trump e os presi-
dentes da Arábia Saudita e da Rússia. 

As vendas de exportação na semana encer-
rada em 26/03 alcançaram 960 mil tonela-
das, volume em linha com o topo das esti-
mativas, mas muito mais baixo que o regis-
trado na mesma semana do ano passado, 
de quase 2 milhões de toneladas. As com-
pras chinesas responderam por apenas 131 
mil toneladas, num momento em que a soja 
brasileira mantém a vantagem frente à nor-
te-americana. 

Na sexta-feira, a soja encerrou no campo 
negativo, mais uma vez, diante das preocu-
pações com a demanda pelo grão norte-
americano. 

Além disso, as dúvidas sobre o volume de 
soja que a China importará no ano safra 
2019/20 permanecem, uma vez que o país 
ainda sofre as consequências da peste suí-
na africana e não restrições pelo lado da 
oferta nos grandes fornecedores de soja. As 
estimativas de produção de soja no Brasil e 
na Argentina sofreram cortes recentes, mas 
a oferta como um todo, considerando tam-
bém os EUA, continua muito ampla. 

Tabela 1: Cotações da soja - CBOT (cents/bushel) 

Fonte: CME. Elaboração: INTL FCStone 

Contrato 27-mar 3-abr Var. C. Abertos

mai-20 881,50  854,25     -3,1% 245.947      

jul-20 885,25  859,50     -2,9% 197.952      

ago-20 885,75  862,00     -2,7% 22.369         

set-20 879,00  860,50     -2,1% 18.429         

nov-20 876,75  861,50     -1,7% 124.252      

 TOTAL 608.949

Gráfico 2: Vendas semanais de exportação safra 2019/20 - EUA (toneladas) 
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Fonte: USDA. Elaboração: INTL FCStone 
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PREÇOS FÍSICOS - R$/60 Kg 

Praça 2-abr Há 1 sem Var. %* Praça 2-abr Há 1 sem Var. %*

Rio Grande 103,00 100,00 3,00% Campo Grande 83,00 82,00 1,22%

Passo Fundo 95,50 94,00 1,60% Dourados 86,00 88,00 -2,27%

Santa Rosa 96,00 93,00 3,23% Ponta Porã 84,50 88,00 -3,98%

Júlio de Castilhos 96,00 93,00 3,23% São Gabriel do Oeste 82,50 82,00 0,61%

Ijuí 96,00 92,00 4,35% Chapadão do Sul 85,00 85,00 0,00%

Rio Verde 91,00 86,50 5,20%

Paranaguá 102,00 100,00 2,00% Goiatuba 91,00 86,50 5,20%

Ponta Grossa 97,00 95,00 2,11%

Cascavel 95,00 91,00 4,40% Uberlândia 83,00 81,50 1,84%

Maringá 96,00 92,00 4,35% Patrocínio 83,00 81,50 1,84%

Londrina 96,00 92,00 4,35% Unaí 81,00 80,00 1,25%

Pato Branco 96,00 92,00 4,35%

Balsas 90,00 86,00 4,65%

Rondonópolis 91,00 85,00 7,06%

Primavera 88,00 82,50 6,67% Barreiras 85,00 84,00 1,19%

Sorriso 87,00 85,00 2,35%

Sapezal 85,00 83,00 2,41% Campos Novos 96,00 91,00 5,49%

Campo Novo 85,00 83,00 2,41%

Sinop 86,00 84,00 2,38%

Diamantino 87,50 85,00 2,94%

* Semanal

Fonte: INTL FCStone, Agrolink, IMEA.
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AGENDA DA SEMANA 

Data Horário*  Indicador/Evento Fonte Referência Relevância 

06/abr 8:00 IGP-DI: Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna FGV mar ●●○ 

8:25 Boletim Focus Banco Central semanal ●●●  

12:30 Carta da Anfavea Anfavea mar ●○○  

15:00 Balança Comercial Secex semanal ●●●  

07/abr 9:00 Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) IBGE fev ●●● 

08/abr 9:00 Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Regional IBGE fev ●○○ 

9:00 Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE fev ●●●  

12:30 Fluxo Cambial Banco Central semanal ●●●  

9:00 IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IBGE mar ●●● 09/abr 

9:00 INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor IBGE mar ●●○  

9:00 Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) IBGE mar ●○○  

9:00 Acompanhamento da Safra Brasileira - Grãos Conab mar ●●●  

10/abr - Feriado Nacional: Sexta-feira Santa - - - 

Estados Unidos 

Data Horário* Indicador/Evento Fonte Referência Relevância 

07/abr 11:00 Pesquisa de abertura de vagas e turnover (JOLTS) BLS fev ●●○ 

 17:30 Estoques de petróleo cru API semanal ●●○ 

08/abr 11:30 Relatório de O&D de petróleo EIA semanal ●●● 

 15:00 Ata da Decisão de Política Monetária do FOMC Federal Reserve - ●●● 

09/abr 9:30 Pedidos de auxílio-desemprego BLS semanal ●●● 

 9:30 Índice de Preços ao Produtor (PPI) BLS mar ●●○ 

 9:30 Relatório de Vendas de Exportação USDA semanal ●●● 

 11:00 Sondagem dos Consumidores UMICH abr ●●● 

 11:00 Comércio Atacadista: Vendas e Estoques Census Bureau fev ●○○ 

 12:00 Relatório de estoques de gás natural EIA semanal ●●○ 

 13:00 Relatório de Estimativas de O&D Agrícola Mundial USDA abr ●●● 

 17:30 Balanço Patrimonial do Fed Federal Reserve semanal ●○○ 

10/abr - Feriado EUA: Sexta-feira Santa - - - 

 9:30 Índice de Preços ao Consumidor (CPI) BLS mar ●●● 

 14:00 Contagem de poços ativos de petróleo Baker Hughes semanal ●○○ 

 15:00 Resultado fiscal do Governo Federal USDT mar ●●○ 

 16:30 Posições dos Agentes (COT) CFTC semanal ●●● 

*Horário de Brasília 

Brasil 


