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O relatório do USDA de dezembro reportou uma expectativa volumosa para a safra global de soja: projeção
de 369,2 milhões de toneladas, uma produção recorde para o Brasil e o retorno à normalidade da safra
argentina. A leitura de condições favoráveis era compatível com a expectativa de elevação expressiva na
relação estoque/consumo mundial, alcançando 33% (ante média de 24% observada desde 2000). Contudo,
após esta publicação, o clima se mostrou mais adverso no hemisfério sul, justamente no período de
desenvolvimento da lavoura. É de se esperar, portanto, que nos próximos relatórios vejamos revisões baixistas
na produção estimada. Brasil, Argentina e Paraguai serão responsáveis por cerca de 51% da produção mundial
de soja neste ano.

Entre os três países produtores, o Brasil tem reportado a maior frustração. Na Argentina, a Bolsa de Cereais
de Buenos Aires manteve avaliação de safra favorável, no entanto, relatou que a expectativa de produtividade
não está homogênea entre as regiões de plantio, com áreas periféricas impactadas negativamente com excesso
de chuvas. Por sua vez, Brasil e Paraguai se depararam com estiagem nos principais estados produtores: no
Paraguai, o clima adverso retirou o viés de produção acima de 10 milhões de toneladas, concedendo viés
baixista para a estimativa de 9,8 milhões. No Brasil, a previsão de 122 milhões realizada pelo departamento de
agricultura norte-americano deverá sucumbir diante das novas estimativas nacionais. Em janeiro, a Conab
reportou projeção de 118,8 milhões.

Assim, a expectativa de safra brasileira recorde/excepcional aos poucos se transformou em uma safra dentro
da normalidade. Adicionalmente, diversos analistas têm reportado que nem toda queda da produtividade foi
incorporada nos dados da Conab, indicando que a produção deste ano safra estaria mais próxima de 115
milhões de toneladas do que de 120 milhões. Diante desse cenário, o questionamento predominante é quanto
à trajetória dos preços.

Considerando a máxima de que o preço é ditado pela oferta e demanda, o primeiro passo para definir a
tendência é justamente verificar as condições do balanço. A Conab estima, por sua vez, uma relação
estoque/consumo bastante apertada: o ano safra 2017/18 foi marcado por expressivo volume exportado e
finalizou com estoque diminuto, cerca de 1,4% do consumo interno. Contemplando produção de 118,8 milhões
para a safra atual e uma expectativa de exportação inferior à observada no ano passado (75 milhões ante 83,9
milhões de toneladas), a relação estoque/consumo aumentaria para 2,3%, tornando a equação mais
equilibrada. Contudo, o que está em discussão é uma frustração na safra atual. Se observarmos uma produção
de 115 milhões de toneladas, o balanço deverá ser revisto: não teremos suprimento 1 suficiente para atender o
consumo local e o mercado externo, projetados em 43,8 e 75,0 milhões de toneladas, respectivamente. Ainda
que o cenário alternativo possa conter um certo tom de dramaticidade, concedendo viés altista para a cotação
atual da soja, é preciso ponderar que além do balanço nacional, é necessário entender o impacto no
suprimento global.

A tabela a seguir contém o balanço divulgado pela Conab, estimado com produção de 118,8 milhões de
toneladas e com o exercício de 115 milhões.
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1 Suprimento: estoque inicial + produção + importação
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2 O estoque reportado pelo USDA é distinto do estimado pela Conab.

Tabela 1: Balanço entre oferta e demanda de soja no Brasil 

Fonte: Conab e Bradesco

Considerando a oferta mundial de soja, notamos que o impacto da frustração do grão no Brasil acaba se
dissipando e mantém perspectiva de produção global favorável, porém menos volumosa. Reponderando a
estimativa do USDA2 com cenários alternativos: i) última projeção da Conab e ii) perspectiva de safra de 115
milhões de toneladas, encontramos relação estoque/consumo bastante confortável, acima da obtida no
último ano safra. Para a relação estoque/consumo retornar à observada no ano safra 2016/17, a produção
brasileira deveria ser de 110 milhões de toneladas.

Safra
Estoque 

inicial (A)

Produção 

(B)

Importação 

(C) 

Suprimento 

D=(A+B+C)

Consumo 

(E)

Exportação 

(F)

Estoque 

final (D-

(E+F))

Relação 

estoque/

consumo

2011/12 3.020             66.383      267                       69.670 36.754    32.468       448             1%

2012/13 448                81.499      283                       82.230 38.200    42.792       1.238          3%

2013/14 1.238             86.121      579                       87.938 39.600    45.692       2.646          7%

2014/15 2.646             96.228      324                       99.198 42.500    54.324       2.374          6%

2015/16 2.374             95.435      382                       98.190 41.500    51.582       5.108          12%

2016/17 5.108             114.075    254                     119.437 43.800    68.155       7.483          17%

2017/18 7.483             119.282    300                     127.065 42.600    83.865       600             1%

2018/19* 600                118.800    400                     119.800 43.800    75.000       1.000          2%

2018/19* 600                115.000    400                     116.000 43.800    75.000       2.801-          -6%

Tabela 2: Balanço entre oferta e demanda de soja no mundo  

Safra Produção Consumo
Estoque 

final

Relação 

estoque/

consumo

2016/17 349,30      329,68    97,53          29,6%

2017/18 339,47      336,08    101,30        30,1%

2018/19 369,20      351,53    115,33        32,8%

Estados Unidos 125,18      

Brasil 122,00      

Argentina 55,50        

Paraguai 9,80          

2018/19* 366,00      351,53    112,13        31,9%

Estados Unidos 125,18      

Brasil 118,80      

Argentina 55,50        

Paraguai 9,80          

2018/19* 362,20      351,53    108,33        30,8%

Estados Unidos 125,18      

Brasil 115,00      

Argentina 55,50        

Paraguai 9,80          

2018/19* 357,20      351,53    103,33        29,4%

Estados Unidos 125,18      

Brasil 110,00      

Argentina 55,50        

Paraguai 9,80          
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Fonte: USDA e Bradesco
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Dessa forma, em grande medida, o balanço mundial acaba mitigando parte da tendência altista para a soja
brasileira. Acompanhando a evolução dos preços, sabemos que ao longo de 2018 a tensão comercial descolou
a cotação interna com a externa do grão. Tarifas impostas pela China na soja norte-americana favoreceram as
exportações brasileiras e valorizaram o produto nacional (em determinados momentos, o preço da soja
brasileira apresentou prêmio de quase 30% ante Chicago). Todavia, após a trégua estabelecida desde dezembro
do ano passado e uma leitura mais favorável do ambiente de negociações, as cotações foram novamente
equiparadas. O debate em torno da tensão comercial não parece ter chegado ao fim, entretanto, a disposição
dos países envolvidos em melhorar o diálogo concede tom mais construtivo e nesse sentido, reduz as chances
de descolamentos abruptos no preço como ocorreu recentemente.

Diante de estoques ainda confortáveis, vislumbrar um preço médio entre US$ 9,5 – US$ 10,0, nos parece
plausível. Na bolsa de Chicago, a cotação média da soja em 2018 foi de US$ 9,3; em 2017, sem tensão
comercial e com relação estoque/consumo próxima a 30%, o preço médio foi de US$ 9,8. Em 2017, com relação
estoque/consumo inferior à 30% a cotação oscilou ao redor de US$9,9. Mantendo o spread médio da soja
doméstica e externa, observado desde dezembro de 2018 (pós alivio da tensão comercial, em torno de
US$11,7), com nossa projeção de câmbio de R$/US$ 3,70 para este ano, é possível esperar uma valorização ao
redor de 5% para a soja, ou seja, cotação ligeiramente acima de R$80,00.

Assim, a revisão da produção da safra brasileira tende a impactar os preços de maneira limitada.
Obviamente, se o cenário de frustração caminhar para uma safra mais próxima 110 milhões, o efeito poderá vir
a ser mais significativo. Considerando este cenário para a trajetória de preços ao consumidor (IPCA), nossas
simulações indicam que a cada 10% de variação na cotação da soja em reais, temos um impacto nos preços de
alimentação de 1%, e, portanto, um incremento de 0,16 p.p. no IPCA. É contemplado incremento ao redor de
5% para a cotação interna da soja na nossa projeção de IPCA de 4,0% para este ano.

Evidentemente, o efeito da produção aquém da estimada inicialmente não se limita à trajetória de preços.
Devemos contemplar um cenário mais comedido para a balança comercial em termos de volume exportado do
grão. Em 2018, exportamos US$ 41 bilhões no complexo soja. Para cada 10% de queda na exportação (seja por
preço ou volume), retiraremos cerca de US$ 4,1 bi de balança. Adicionalmente, possivelmente teremos um PIB
agrícola mais comedido no primeiro trimestre, diante de colheita mais modesta do grão em relação ao ano
passado, quando a safra foi de 119,3 milhões.

Gráfico 1: Cotação da soja, em US$ 
Brasil e Estados Unidos

Fonte: Bloomberg
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