
Relatório do (USDA) dia 12/01/12 

  

Estados Unidos  

Soja  Previsão Dez 11 Relatório 12/01 (+/-) % Ton. 

Safra 11/12 82,90 83,17 + 0,33 % 0,27  

Estoques Finais 6,26  7,48 + 19,57 % 1,22  

Exportações 35,38 34,70 - 1,92%  0,68  

 

América do Sul  

País Previsão Dez 11 Relatório 12/01 (+/-) % Ton. 

Brasil - soja 75,60 74,00 -2,16% 1,00 

Argentina- Soja 52,00 50,50 -2,97% 1,50 

 

Ásia – Importação de Soja 

País  Previsão Dez 11 Relatório 12/01 (+/-) % Ton. 

China 56,50 56,50 0,00 0,00 

 

Produção e Estoque Mundial/Soja 

Produção Previsão Dez 11 Relatório 12/01 (+/-) % Ton. 

259,22 257,00 -0,30 % 2,22 

Estoque 64,54 63,43 -1,72% 1,11 

Fonte: USDA – em mi/ton. 

 

Neste dia 12 de Janeiro o USDA (Departamento Agrícola dos Estados Unidos), 

surpreendeu o mercado ao divulgar em seu relatório o aumento nos estoques de soja 

americano em 19,57% ou 1,22 mi/ton. Já nas exportações, houve uma redução em quase 

2% da oleaginosa. Os dois fundamentos - estoque maior e diminuição nas exportações - são 

sinais negativos para os preços aqui no Brasil, já que se esperava uma procura maior pela 

soja norte americano em função da quebra de safra no Brasil e Argentina.  

 

Na safra sul americano, mesmo com as fortes estiagens no Sul do Brasil e Argentina, a 

redução ficou dentro do esperado. O USDA tem um histórico conservador para América do 

Sul, principalmente em ano de quebra de safra. Neste final de semana as previsões de 

chuvas para essas regiões produtoras pesaram negativamente para o fechamento de 

mercado nesta quinta feira, onde os três primeiros vencimentos fecharam abaixo de 

U$$=12,00 por bushell. (27,20 kg)         

 

A estiagem no Sul do Brasil e na Argentina deve continuar, dando suporte para novas altas 

e possíveis recuperações no mercado. Daqui pra frente é ter cautela e ficar de olho nos 

picos de altas que ainda deve acontecer para não perder as oportunidades,  

 

A situação macroeconômica, principalmente na zona do EURO, deve continuar trazendo 

volatilidade ao mercado de grãos.  

 

Elaboração e comentários. 

Márcio Genciano 


