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China comprará 40.000 toneladas de carne suína congelada para 
reservas estatais em 20 de maio
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A China comprará 40.000 toneladas de carne suína congelada local para suas reser-
vas estaduais em 20 de maio, de acordo com um aviso no site do centro de gerencia-
mento de reservas.

O país está comprando carne suína para sustentar os preços no maior produtor mun-
dial da carne.

Fonte: Notícias Agrícolas

China ainda precisa comprar mais 10 milhões de t de soja para 
embarques de junho a setembro
O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) informou uma nova venda
de soja para destinos não revelados nesta quarta-feira (18). Foram 229,2 mil toneladas,
sendo 10,2 mil da safra 2021/22 e 219 mil da safra 2022/23.

As vendas feitas no mesmo dia, para o mesmo destino e com volume igual ou superior 
a 100 mil toneladas devem sempre ser informadas ao departamento. 

"O mercado já vinha comentando a possibilidade de ocorrência de novas vendas dos 
EUA para a safra 22/23, visto que a soja americana está entre 10 e 20 centavos por 
bushel mais barata que a brasileira para embarques a partir de agosto", explica a 
equipe da Agrinvest Commodities. 

Por outro lado, ainda de acordo com os especialistas, para os embarques de junho a 
julho, a soja do Brasil é mais barata, o que teria feito a nação asiática comprar cerca de 
cinco navios da oleaginosa nacional nos últimos dias. 

Os chineses seguem pulverizando suas compras e buscando garantir as melhores 
oportunidades de preços para estar adequadamente abastecido para a temporada. Os 
cálculos da Agrinvest mostram que a China precisa comprar ainda 10 milhões de tone-
ladas, pelo menos, para embarques de junho a setembro. 

"Traders comentam que a China comprou de dois a três cargos de soja nos EUA para 
embarque agosto e de cinco a seis no Brasil para embarque julho. No Brasil, os prê-
mios do cargo FOB Santos subiram 10 centavos na semana", explica o analista de mer-
cado Eduardo Vanin.

A demanda do país asiático pela oleaginosa se mostrou acontecendo em um ritmo 
diferente nesta temporada, estando mais contida e se dividindo entre Brasil e Estados 
Unidos diante dos preços elevados e do apertado balanço de oferta e demanda. 
Dentro desta estratégia, as compras da China nos Estados Unidos de soja 2022/23 
estão mais fortes do que há um ano, justamente por conta dos preços atuando em 
patamares menores do que os observados no mercado spot. 

Em abril, as importações de sojda da China foram de 8,080 milhões de toneladas, 8,5% 
maiores se comparadas ao mesmo período do ano passado. No primeiro quadrimestre 
do ano - janeiro a abril - o volume, porém, é 0,9% menor do que há um ano, somando 
28,370 milhões de toneladas. No mesmo período, as compras foram menores também 
de trigo - 2%, cevada - 29%, carne suína - 65% - e açúcar - 4%. 

Em seu último boletim mensal de oferta e demanda, o USDA trouxe as projeções 
iniciais para a temporada 2022/23 já estimando as importações de soja da China em 99 
milhões de toneladas, contra o número de 92 milhões para a safra 2021/22. E o poten-
cial é de que essas compras possam ser ainda mais robustas. 

"A demanda para exportação deverá continuar sendo liderada pela China, que respon-
de por mais de 50% do comércio global da oleaginosa, recuperando-se de seu consu-
mo mais contido neste ano comercial", afirmam os especialistas do departamento 
norte-americano. "As importações de soja chinesas poderão ser as mais fortes desde 
a safra 2019/20, quando a suinocultura estava se recuperando do surto mais grave de 
Peste Suína Africana", complementam. 

O USDA traz projeta ainda um aumento - também esperando uma melhora no setor
suinícola chinês - do esmagamento de soja no país, dada uma demanda maior por
alimentação animal. Assim, não só o esmagamento de soja deverá ser maior, como as
exportações de farelo também poderão apresentar um incremento para 31,6 milhões
de toneladas, se recuperando depois do processamento mais contido - com margens
de esmagamento que vinham muito ruins - e, consequentemente, de uma oferta limi-
tada para ser exportada.

Por: Carla Mendes | Instagram @jornalistadasoja
Fonte: Notícias Agrícolas
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PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

PORK NUTRITION
10 de Junho de 2022 - 13h30

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

LANÇAMENTO - SABOR? $? SUÍNO NA CERTA!
01 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
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INSCREVER-SE
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Lançamento da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro
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INSCREVA-SE

A Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) é uma grande aliada da 
cadeia de valor da suinocultura e dos varejistas brasileiros, tanto do 
ponto de vista econômico quanto cultural, ao quebrar mitos e inserir 
a carne suína na cesta dos brasileiros. 
 
Este ano será a décima edição dessa estratégia que reúne 27 
bandeiras participantes e integra produtores, frigoríficos, varejos e 
parceiros institucionais, e traz consigo o peso de seu histórico de 
sucesso, a longevidade desse projeto e sua presença já difundida 
na cabeça dos brasileiros.
 
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), junto às suas 
entidades filiadas estaduais e regionais, convida você a participar 
do lançamento da edição deste ano, e da celebração dos 10 anos 
da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro. Conheça as 
campanhas que tomarão conta das lojas, e-commerce e redes 
sociais conectando a carne suína a quase 90 milhões de 
consumidores.
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ÀS 16H30

JUNHO
Quarta-feira

CASA BISUTTI
R. Casa do Ator, 577
Vila Olímpia, São Paulo - SP

Confirme sua presença em 
secretaria@abcsagro.com.br ou
 (61) 3030-3200 (ligação/Whatsapp)

COMEMORAÇÃO DOS 
10 ANOS E LANÇAMENTO 
OFICIAL DA SNCS 2022

Marcelo Lopes
Presidente da ABCS 

Lívia Machado
Diretora de projetos e 
marketing da ABCS

Diretores Comerciais das 
redes participantes

ESTRATÉGIA DA SNCS

16H30

16h40

17h00

17h20

HAPPY HOUR E
NETWORKING18h00

BOAS-VINDAS
Marcelo Lopes
Presidente da ABCS 

Redes Participantes

Realização: Apoio:

BOAS-VINDAS DO MINISTRO 
DA AGRICULTURA, MARCOS 
MONTES
A importância do apoio do MAPA 
para a ABCS na comunicação com o 
consumidor brasileiro

CASA BISUTTI
R. Casa do Ator, 577
Vila Olímpia, São Paulo - SP

LANÇAMENTO SNCS 2022 

R. Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, 
São Paulo - SP

Hotel Innside by Meliá 
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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ABCS
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16h00 SAÍDA PARA O LANÇAMENTO 2022
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