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China intensifica compras de soja 2020 do 
Brasil e fortalece prêmios da safra nova
No mês de agosto os prêmios da soja ampliaram sua participação na formação do 
preço da soja de algo entre 8 a 10% para 14% a 15%. A explicação vem do economista 
e analista de mercado Camilo Motter, da Granoeste Corretora de Cereais e também 
pudera! 

A posição de entrega agosto registrou do dia 1º ao dia 27 deste mês uma valorização 
de mais de 55%, passando de 90 cents para US$ 1,40 acima das cotações praticadas 
na Bolsa de Chicago. No mesmo intervalo, para outubro a alta foi de 42,11%, com o 
prêmio passando de 95 cents para US$ 1,35. Os valores consideram o porto de Para-
naguá. 

A concentração da demanda chinesa no Brasil e mais um estreito saldo ainda disponí-
vel no país para atender as exportações e a demanda interna criam um cenário bas-
tante consistente e importante de fortalecimento desses valores. E são eles que têm 
sido um dos principais combustíveis para um bom ritmo dos negócios por aqui.

No entanto, o mercado já começa a registrar operações melhores e um pouco mais 
aquecidas para a soja da safra nova do Brasil. Os prêmios que variam ainda entre 45 e 
50 cents sobre Chicago se mostram bastante atrativos para os importadores, principal-
mente os chineses, os quais agora enfrentam uma taxação sobre a soja dos Estados 
Unidos de 30% enquanto a guerra comercial continua. 

"É óbvio que ainda há uma diferença brutal entre os prêmios para o produto disponí-
vel e safra nova, por isso que também há uma diferença de preço bastante substantiva 
entre safra velha e safra nova. O que segue muito atrativo para os compradores. Por 
isso esta semana temos tido uma presença maior de negócios da safra nova, a China 
veio mais forte comprando", diz Motter.

Agora, ainda segundo o analista, o determinante será acompanhar de perto os desdo-
bramentos da guerra comercial. Os governos de Donald Trump e Xi Jinping ainda não 
se acertaram, um acordo parece bem distante entre os dois, porém, ambos buscam 
continuar sinalizando que têm tentado manter boas relações e a tentativa de um con-
senso. 

A movimentação dos chineses para garantirem seus estoques de soja para o próximo 
ano buscando matéria-prima aqui na América do Sul foi destaque também na agência 
internacional de notícias Bloomberg. Uma fonte ligada ao comércio da oleaginosa 
afirmou que os compradores da nação asiática se posicionaram de forma bem mais 
agressiva nestes últimos dias negociando cargas para embarque entre fevereiro e 
março. 

Especialistas ouvidos pela Bloomberg afirmam que a China comprando na América do 
Sul não é novidade, porém, a notícia mais importante é o movimento de travar vendas 
por aqui neste período, tão cedo antes da nova safra brasileira. O vazio sanitário no 
país termina em 10 de setembro no Paraná e assim segue, nas semanas seguintes, 
para os demais estados. Assim, o maior comprador mundial está de olho em grãos 
que ainda nem começaram a ser plantados temendo que a guerra comercial continue 
e tenha duração indeterminada. 

Na semana passada, as tensões entre China e Estados Unidos passaram por uma nova 
rodada de intensificação e derrubaram as cotações na Bolsa de Chicago. Mais do que 
isso, distanciaram ainda mais possíveis compras do país asiático no mercado norte-a-
mericano. Assim, a demanda se concentra cada vez mais no produto brasileiro. 

No entanto, ainda de acordo com as fontes ouvidas pela Bloomberg, a China não pre-
tende cancelar os volumes de soja já comprados nos EUA. Das 14 milhões de tonela-
das adquiridas nesta temporada, afinal, faltariam somente 2 milhões de toneladas 
ainda a serem embarcadas.

"Estamos vivendo um momento de muita instabilidade, de vários fatores influenciando 
os preços ao redor do mundo e não se tem um direcionamento correto. Sabemos que 
eles terão um peso forte na formação do preço, mas não sabemos para que direção 
isso vai", explica Camilo Motter. "Se houver um acordo entre China e EUA, obviamente 
teremos uma influência muito negativa na formação dos prêmios e também, por 
extensão, dos preços. Basta se observar onde eles irão comprar soja com mais intensi-
dade", completa. 

E com essa intensa volatilidade, a orientação do analista é de que os vendedores 
sigam acompanhando o dia a dia agitado dos mercados para que possam aproveitar 
todas as oportunidades que possam vir a surgir não só com a força da demanda e o 
avanço dos prêmios, mas também ainda se valendo do bom momento do câmbio para 
novas vendas.

"É mais do que nunca bem recomendado participação nestes momentos bons e 
importantes. Mas não descarto nenhuma das hipóteses, nem para cima, nem para 
baixo. Ao mesmo tempo, vejo fundamentos bastante sólidos para o mercado ganhar 
uma musculatura melhor daqui para frente, tanto na soja quanto no milho no merca-
do internacional", diz o analista da Granoeste. 

           Por: Carla Mendes | Instagram @jornalistadasoja
                  Fonte: Notícias Agrícolas

Milho: Mercado futuro testa ligeiras valoriza-
ções nesta 4ª feira em Chicago
Os contratos futuros para o milho estão trabalhando com ligeiras valorizações da 
tabela na sessão desta quarta-feira (28) na Bolsa de Chicago (CBOT). Às 12h11 (Horário 
de Brasília), os principais vencimentos do cereal registravam altas de 1,25 a 1,75 
pontos, sendo que o contrato setembro/19 trabalhava a US$ 3,58 por bushel e o 
dezembro/19 operava a US$ 3,67  por bushel. 

Segundo as informações da Reuters Internacional, as cotações futuras do milho inicia-
ram a sessão caindo devido às vendas técnicas. Com relação às condições climáticas, o 
tempo no Cinturão do Milho nos Estados Unidos deve registrar temperaturas frias, o 
que pode desacelerar o crescimento de uma safra em desenvolvimento tardio.

De acordo com as informações do Tony Dreibus, analista da Successful Farming,  é que 
os EUA e o Japão finalmente chegaram a um acordo "em princípio". Trump disse que o 
Japão compraria o excesso de milho que a China não comprou.

"Esta é uma notícia muito animadora", disse Lynn Chrisp, presidente da Associação 
Nacional de Produtores de Milho, em um comunicado. “O Japão é o segundo maior 
comprador de milho dos EUA e tem sido um parceiro comercial importante e de longa 
data com os produtores de milho dos Estados Unidos. Esperamos que a próxima 
etapa das negociações seja bem-sucedida no aprimoramento das regras de comércio 
e na construção desse forte relacionamento ”. afirmou Dreibus. 

Nesta quarta-feira, os preços futuros do milho no mercado brasileira (B3) operam em 
campo positivo nos principais contratos. Por volta das 12h20 (horário de Brasília), o 
vencimentos setembro/19 exibia uma valorização de 0,08% cotado a R$ 36,90 a saca. 
Já o contrato o novembro/19 trabalhava a R$ 38,10 /sc com um recuo de 0,55%.

De acordo com o boletim matinal da Radar Investimentos, com a safrinha praticamen-
te colhida, a pressão da oferta disponível no mercado físico diminuiu nos últimos dias. 
O produto não mostra interesse em negociar neste momento como nas semanas 
anteriores. 

               Por: Andressa Simão
                  Fonte: Notícias Agrícolas

ABCS realiza Simpósio na SIAVS.
A Associação Brasileira de Criadores de Suínos realizou no dia de ontem (27) o Simpó-
sio que tratou de vários tópicos da Cadeia Produtiva da Carne Suína. 
O momento é delicado que o setor atravessa, em função dos problemas sanitários, em 
especial na China, que possui o maior rebanho de suínos no mundo.
A pergunta ao final do simpósio, para resumir o encontro: China uma oportunidade ou 
um risco para a Suinocultura brasileira.

APCS participou com a presença de seu presidente Ferreira Júnior. O presidente da 
ABCS Marcelo Lopes, convidou Ferreira na abertura dos trabalhos para expor em rápi-
das palavras a experiência bem sucedida em São Paulo do Selo Suíno Paulista e do 
Consórcio Suíno Paulista.

MAIS INFORMAÇÕES

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

Amilton Silva - Vice Presidente da ABRAVES/SP 
convida para o evento 

ACONTECE

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SP

05.09.2019 | REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE
CARNE SUÍNA
SÃO PAULO, SP

MERCADO EXTERNO

MERCADO DE GRÃOS

MERCADO

Fonte: APCS | CSP
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SELO SUÍNO PAULISTA

Fazenda Água Branca sediada em Itu/SP, foi a 
primeira granja que adquiriu o Selo Suíno Pau-
lista, dentro do program do Governo do Estado 
de São Paulo.

 Fonte: APCS |CSP

Fonte: APCS | CSP

ACONTECEU

https://youtu.be/0luKfYmyDVs
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.abraves2019.com.br/


T

RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

Maiores informações com Marcilio Catini  (19) 97413-5271

RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO

14.09.2019 | 3º FESTIVAL BARDOCK’S
MOGI MIRIM, SP

Está chegando mais uma edição do Brasil Pork Event. Um dos principais eventos da
suinocultura brasileira. Esse ano contemplará em sua agenda palestras sobre
perspectivas, tendências, mercado e muito mais. 
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MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.10.2019 | PORK NUTRITION
FOZ DO IGUAÇU, PR

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

01 A 03 | OUTUBRO FOZ DO IGUAÇU

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

https://topigsnorsvin.com.br/news/topigs-norsvin-promove-a-1a-edicao-do-brasil-pork-event/
https://youtu.be/BEOy-jRhLN8
https://youtu.be/0jDNrQH0dsA
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/prog_PORK_NUTRITION.pdf
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/

