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Ag ro n e g ó c i o s

Fonte: Cepea/Esalq

Prêmios em Paranaguá
Variação do diferencial pago pela soja para embarque em maio (em centavos de dólar por bushel)
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M e rc a d o Escoamento da safra recorde e manobras da China geram diferenciais negativos no porto de Paranaguá

Prêmios pagos pela soja brasileira desabam

PRESS/GETTY IMAGES)

Maior país importador de soja do mundo, a China reduziu a demanda nas últimas semanas sob a influência de casos de gripe aviária e da queda de preços dos suínos

Mariana Caetano
De São Paulo

A oferta farta e o adiamento, ou
cancelamento, de embarques dire-
cionados à China provocaram for-
te queda nos prêmios pagos pela
soja no porto de Paranaguá, no Pa-
raná. Nesse mercado, o prêmio,
que pode ser positivo ou negativo,
é um diferencial que serve para
“ajustar ” a realidade local ao pata-
mar de preços praticados na bolsa
de Chicago, principal referência
global para o comércio do grão.

Levantamento do Centro de Es-
tudos Avançados em Economia
Aplicada da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Ce -
pea/Esalq) indica que esse diferen-
cial, que em 26 de fevereiro estava
positivo em 8 centavos de dólar por
bushel (medida equivalente a 27,2
quilos), transformou-se em um
desconto de 30 centavos no fim da
semana passada. Na sexta-feira, em
Chicago, os contratos futuros para
entrega também em maio fecha-
ram a US$ 13,8850 por bushel.

Em épocas de colheita no país,
quando o volume de escoamento
aumenta, é normal que os prê-
mios estejam em patamares bai-
xos ou negativos. Mas chama a
atenção a velocidade da virada,
que também serve como termô-

metro da crescente força da China
nesse mercado. Conforme o De-
partamento de Agricultura dos
EUA (USDA), o país responderá
por 65,5% das importações glo-
bais de soja nesta safra 2013/14,
ou 69 milhões de toneladas.

Em janeiro e na maior parte de
fevereiro, a soja brasileira para
embarque em maio amargou prê-
mios negativos em Paranaguá. O
mês é usado como base por refle-
tir o momento em que o mercado
se concentra mais do que nunca
no escoamento da produção de
Brasil e Argentina — tendo em vis-
ta que, a essa altura, os EUA já de-
finiram o destino da sua produ-
ção, colhida no segundo semestre.
Os três países são os maiores pro-
dutores mundiais do grão.

Apesar de ser normal que os
prêmios fiquem negativos nos
portos brasileiros nesta época,
em 2013 não foi assim (ver gráfi-
co). Isso porque, no ano passado,
a oferta no primeiro bimestre
era mais restrita do que nos últi-
mos meses, em parte em razão
do comportamento do clima.

O cenário se refletiu nas estatís-
ticas da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex). No primeiro bi-
mestre de 2014, as exportações
brasileiras de soja em grão e deri-
vados (farelo e óleo) renderam

vos em mais de 20 cents —, os dife-
renciais positivos não se sustenta-
ram, em grande medida já em fun-
ção de manobras chinesas para
mitigar o impacto das altas da soja
no mercado internacional ou de
gargalos na logística daquele país.

De acordo com Francisco Pe-
res, analista e operador de mer-
cado da Labhoro Corretora de
Mercadorias, há rumores de que
os chineses cancelaram ou adia-
ram o recebimento de 15 a 20
navios carregados de soja brasi-
leira nas últimas três semanas.

Ontem, essa informação ga-
nhou força com a confirmação de
que um dos maiores importadores
de soja da China revendeu a clien-

tes dos EUA, onde é época de en-
tressafra, cargas da oleaginosa co-
lhida no Brasil (ver matéria abaixo).

Independentemente de even-
tuais interesses comerciais, a Chi-
na de fato enfrenta uma sobre-
carga no recebimento de navios,
o que tem congestionado portos
locais, segundo Peres. Mas ele no-
ta que, no país, os estoques de so-
ja estão elevados e as margens de
esmagamento encolheram bas-
tante nos últimos 60 dias.

Nos Estados Unidos, enquanto
isso, a demanda contínua e os esto-
ques limitados conferem firmeza
aos prêmios no Golfo do México
(ponto de partida para a exporta-
ção da soja americana), de acordo

US$ 2,276 bilhões, 77,3% a mais
do que no mesmo intervalo do
ano passado. O volume dos em-
barques de soja em grão aumen-
tou quase 194% na comparação,
para 2,8 milhões de toneladas.

Mesmo assim, no fim de feverei-
ro, com os temores sobre a seca no
Sul do país e o excesso de chuvas
em Mato Grosso — que elevaram
preços em Chicago — os prêmios
ficaram em terreno positivo. “O
mercado ficou receoso, porque ha-
via muitos compromissos de en-
trega da soja e incerteza quanto à
c o l h e i t a”, afirma Vinícius Xavier,
analista da consultoria FCStone.

Apesar da reação — no início de
fevereiro os prêmios eram negati-

Queda abre espaço
para triangulações
Fernanda Pressinott, Fernando
Lopes e Mariana Caetano
De São Paulo

A diferença de preços criada
pelos prêmios negativos nos por-
tos brasileiros e positivos nos
americanos (ver matéria acima)
eventualmente pode abrir espaço
para triangulações pouco co-
muns no mercado de soja. On-
tem, por exemplo, veio à tona a
informação de que uma das
maiores empresas importadoras
de soja da China revendeu três
carregamentos do grão produzi-
do no Brasil a companhias pro-
cessadoras nos Estados Unidos.

Conforme a agência Bloom-
berg, quem fez a operação foi a
Shandong Sunrise Grain and Oil
Tr a d i n g , que tem sua sede na Pro-
víncia de Shandong. Segundo Ster-

ling J. Smith, vice-presidente do
mercado de futuros do Citi, o volu-
me negociado superou 180 mil to-
neladas e a companhia chinesa já
deu sinais de que poderá fechar
novos negócios semelhantes.

De acordo com a Bloomberg,
uma queda na demanda na China
por causa da gripe aviária — que
causou o extermínio de aves — e da
baixa dos preços dos suínos redu-
ziu a demanda do país e incenti-
vou a “t r a n s f e r ê n c i a” dos carrega-
mentos de soja brasileira para os
EUA. Analistas ouvidos pelo Va l o r
lembraram que também há pro-
blemas logísticos na China e, nesse
contexto, os prêmios negativos do
grão nos portos do Brasil facilitam
eventuais redirecionamentos.

“A China tem comprado muito
mais grãos do que consegue absor-
ver ”, afirmou à Bloomberg o presi-

va l o r .com.br

Fra u d e
Walmart tira estoques de leite do mercado
Depois da descoberta de um novo
caso de adulteração de leite cru
no Rio Grande do Sul, o Wa l m a r t
Brasil informou que retirou
preventivamente estoques do

dente da Shandong Sunrise Grain
and Oil, Shao Guorui. O executivo
disse que a empresa, que tem evita-
do fechar novas compras nas últi-
mas semanas, perdeu 100 yuans
(cerca de US$ 16) por tonelada pa-
ra revender a soja brasileira aos
americanos, mas calculou que, se

não fosse por isso, teria perdido
cerca de 800 yuans (US$ 130).

Em 2013, a trading chinesa im-
portou, de distintas origens, cerca
de 10 milhões de toneladas de soja
em grão, ou 16% do volume total
comprado pelo país no exterior.

Apesar de ter chamado a aten-

ção, a triangulação da empresa
não influenciou o rumo das cota-
ções ontem na bolsa de Chicago.
Os contratos do grão com venci-
mento em julho encerraram o pre-
gão a US$ 14,1075 por bushel, em
alta de 15 centavos de dólar em re-
lação ao fechamento da véspera.

com Stefan Tomkiw, analista do
Jefferies Bache, em Nova York. Por
lá, os prêmios para a soja com em-
barque em maio estão positivos
em mais de 70 centavos de dólar
por bushel — uma diferença, por-
tanto, de cerca de US$ 1 por bushel
em relação à commodity brasileira
escoada pelo porto de Paranaguá.

Apesar do aumento do desá-
gio aplicado à soja no terminal
brasileiro, o valor pago pela saca
não sofreu grandes alterações,
pondera Lucilio Alves, pesquisa-
dor do Cepea. “Como os preços
na bolsa de Chicago estão mais
elevados, o valor recebido pelo
exportador não mudou muito.
Está atualmente muito próximo
de US$ 30 por saca, assim como
no fim de fevereiro”, afirma ele.

Ainda assim, o recente aprofun-
damento dos descontos no prêmio
afetou o ritmo de comercialização
no Brasil, que caiu nos últimos
dias, segundo o corretor da Labho-
ro. “Os produtores estão seguran-
do um pouco as vendas”. Ele não
crê na possibilidade de reversão
desse deságio no curto prazo. “Os
valores dos prêmios devem ‘andar
de lado’ pelo menos até que o US-
DA [Departamento de Agricultura
dos EUA] divulgue seu relatório de
intenção de plantio naquele país,
em 31 de março”, diz Peres.
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O argentino Raul Padilla,
diretor-global da divisão de
Agronegócios e presidente da
Bunge Product Lines, será o novo
CEO da multinacional americana no
Brasil. Ele substituirá, a partir de 1o

de maio, o brasileiro Pedro Parente,
que anunciou sua saída da

companhia em janeiro deste ano. Os
cargos atuais de Padilla serão
ocupados por Brian Thomsen.
Padilla começou a trabalhar na
Bunge em 1997, depois de 20 de
atuação na Argentina e na Suíça. O
executivo foi CEO da Bunge
Argentina entre 1999 e 2010.

Contaminada por movimentos
especulativos, a valorização, disse-
ram traders, foi influenciada pelo
clima seco no Brasil e mesmo por
uma demanda ainda aquecida por
soja dos EUA — ainda que a maior
importadora da China garanta
que não está comprando nada.

Cargill investe para elevar oferta de ingredientes
A l i m e n to s
Reuters, de São Paulo

A americana Cargill, maior
empresa de agronegócios do
mundo, planeja investir pelo me-
nos US$ 140 milhões nos próxi-
mos dois anos no Brasil para ex-
pandir fábricas de ingredientes
para a indústria alimentícia, in-
formou Laerte Moraes, diretor de
amidos e adoçantes da empresa.

A unidade de amidos e adoçan-
tes, que processa anualmente 1
milhão de toneladas de milho,
pretende ampliar seu portfólio de
produtos mais elaborados, de olho
em um mercado consumidor exi-
gente. A Cargill aponta os segmen-
tos de alimentação infantil, sorve-

tes e bebidas esportivas como os
mais promissores para amidos e
adoçantes de alto valor agregado.

Dos aportes previstos nos pró-
ximos dois anos, a Cargill vai in-
vestir cerca de US$ 40 milhões
em sua unidade de Uberlândia
(MG) para expandir em 40% a
produção de maltodextrina, de-
rivado do milho usado em ali-
mentos infantis e isotônicos.

A fábrica mineira também deve-
rá receber investimentos de mais
de US$ 75 milhões para elevar sua
produção de ácido cítrico, amidos
modificados e ração animal. Outra
unidade da companhia, em Castro
(PR), ficará com cerca de US$ 25
milhões para criar uma nova linha
de amido modificado industrial,
vendido à indústria de papel.

Apesar das ampliações, o con-
sumo de milho da divisão de ne-
gócios da Cargill não deverá cres-
cer após a conclusão das novas
instalações, já que o foco está na
agregação de valor, disse Moraes.

Responsável por comprar quase
de 2% de todo o milho consumido
no mercado doméstico brasileiro,
o executivo passa o dia a monito-
rar os preços do produto e a cuidar
das estratégias de compra da uni-
dade que comanda. Sua preocupa-
ção nos próximos meses é com o
clima para a segunda safra de mi-
lho, que está terminando de ser
plantada em Estados como Paraná
e Mato Grosso.

“A gente não sabe o que vai
acontecer. Ela [safrinha] poderá
ser tanto de 40 milhões ou 45 mi-

lhões de toneladas, como de 20
milhões ou 15 milhões. Você não
sabe como vai ser o clima”, disse.
Depois de uma colheita de 31,4
milhões de toneladas na safra de
verão do atual ciclo (2013/14), o
Brasil deverá colher 43,8 milhões
na safrinha, de acordo com as es-
timativas mais recentes divulga-
das pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

Apesar das incertezas, Moraes
aposta em uma boa oferta domés-
tica nos próximos meses, com
preços contidos após a disparada
observada depois da quebra da
produção americana na safra
2012/13, que elevou a demanda
externa pelo cereal brasileiro.

Mais sobre preços à página B11

produto das marcas Parmalat e
Líder, ambas da LBR, de suas
lojas em São Paulo e no Paraná.
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Insumos
Verde Potash recebe recursos do Inova Agro
A Verde Potash, companhia de
fertilizantes com capital aberto
em Toronto e projetos no Brasil,
anunciou ontem que foi
selecionada na etapa final para

receber recursos do Inova Agro,
programa de financiamento do
BNDES e da Finep.
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