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PRÊMIO NO PORTO E ALTA DO DÓLAR GARANTEM RENTABILIDADE À 
SOJA NO BRASIL APESAR DA QUEDA DAS COTAÇÕES INTERNACIONAIS

Preço da Soja à vista (R$/saca) e futuro  
(US$ cents/bushel)  

Exportações - A guerra comercial entre Chi-
na e EUA, e as tarifas de exportação à soja 
argentina têm beneficiado as exportações 
brasileiras do produto, que devem encer-
rar o ano em 73 milhões de toneladas, um 
acréscimo de 7% frente a 2017. Esse será um 
volume recorde para as exportações, fazen-
do com que o estoque interno atinja o me-
nor nível dos últimos anos.

Preços - Essa disputa comercial tem refleti-
do também sobre os preços do bushel que 
chegaram ao piso dos últimos 10 anos. As 
baixas cotações dos contratos com venci-
mento em janeiro, março e maio de 2019 
já influenciam previsões de redução de até  
3 milhões de hectares na safra norte-ame-
ricana de 2019/20. Na direção oposta, be-
neficiado pelo prêmio no porto e, principal-
mente pelo Dólar - que saltou de R$3,30 em 
março para R$4,10 em setembro - o preço 
da soja no Brasil (Cepea) subiu 20%, no 
mesmo período, chegando ao patamar de 
R$96,00/saca.

Perspectivas – Diante da impossibilidade de substituição plena de ofertantes  o mercado espera que no úl-
timo trimestre de 2018 a China demande de 15 a 20 milhões de toneladas de soja norte americana, dando 
suporte para o que o bushel em Chicago recupere o patamar de US$900 cents. Já em caso de suspensão 
temporária da cobrança tarifária de importação, ou em caso de fim da Guerra Comercial, o bushel encontra-
ria sustentação a preços ainda mais elevados, mas nesse caso, os prêmios no porto cederiam.

Os bons preços domésticos devem elevar a área plantada para 36,6 milhões de hectares, um acréscimo de 
4%, maior área da história. A tendência de ocorrência do fenômeno El Niño para esta safra pode impactar 
negativamente as regiões do MATOPIBA e Sul. Mesmo assim, a produção brasileira pode atingir novo recor-
de, com produção acima de 120 milhões de toneladas.

Fonte: Bloomberg e Cepea. Elaboração CNA
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Elaboração: Superintendência Técnica da CNA

Simulações indicam possíveis rentabilidades

Perspectivas do mercado para março/2019

Taxa de Câmbio: entre R$3,90 e R$4,10; 
Cotação Internacional: entre US$8,50 e US$9,30; 

Prêmio no Porto de Paranaguá: R$120,00/tonelada
Produtividade: similar à da safra 2017/18

Considerando o custo total de produção de Sorriso/MT (R$58,83/por saca) e Cascavel/PR (R$67,53 por saca), 
é possível analisar a partir dos quadros acima, que o produtor terá condições de comercializar a soja por valo-
res que garantem rentabilidade positiva. Embora os preços futuros da soja garantam rentabilidade positiva 
sobre o custo total ao produtor que comercializar a soja antecipadamente, cabe ressaltar que os preços no 
período de colheita estão com viés de alta.


