
Anuário BrAsileiro dA soja 2018 • Brazilian Soybean YeArBook

9
9
7
7
1
8
0
8
7
4
9
3
1
4
4

IS
SN

 1
80

8-
74

93

2018



Capa_3
SIMBIOSE

EU SOU O PRODUTOR GOLD.
EU CONTROLO A FERRUGEM.

MINHA SOJA É COMO O OURO: NÃO TEM FERRUGEM.
SABE O QUE EU FAÇO? ACESSE WWW. PRODUTORGOLD.COM.BR

O FUNGICIDA
MULTISSÍTIO
DE VERDADE

SEMPRE JUNTO EM TODAS AS APLICAÇÕES

O MULTISSÍTIO MAIS USADO DO BRASIL

HÁ 5 SAFRAS, INDISPENSÁVEL PARA O  MANEJO DA RESISTÊNCIA
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Pra que complicar? Brevant™

POTENCIAL PRODUTIVO
E VERSATILIDADE 
PARA A SUA LAVOURA.

 

Ciclo adaptado às mais diversas necessidades,
trazendo maior produtividade para a sua lavoura. 
Esse é o portfólio de sementes de soja da Brevant™.

São opções de cultivares com características que 
combinam avançadas técnicas de melhoramento 
e biotecnologia, para o seu rendimento ser ainda maior.

 
 

 

acesse e descubra
brevant.com.br

0800 772 2492
™ Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer 

e de suas companhias afiliadas ou de seus respectivos proprietários. 
©2018 Corteva Agriscience.
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para defender 
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CONTROLAR PERCEVEJOS NO 
MOMENTO QUE VOCÊ PRECISA.
ISSO É SER EFICIENTE.

CONTROLE DE PRAGAS DO JEITO QUE VOCÊ PRECISA.

• MAIOR PERCENTUAL DE GRÃOS SADIOS E MAIS PESADOS.

• PARALISA O DANO IMEDIATAMENTE.

• ALÉM DO PERCEVEJO, TAMBÉM CONTROLA A MOSCA BRANCA.
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SOJA INJETA UMA VERDADEIRA FORTUNA NA ECONOMIA
BRASILEIRA A CADA SAFRA, E A PERSPECTIVA é DE qUE
A IMPORTÂNCIA DESSA LAVOURA CRESÇA AINDA MAIS

oLeAGinosA trAduZ-se em trÊs 
Fontes de rendA: GrÃo, FAreLo e ÓLeo

Dizer que o Brasil hoje se move no compas-
so da energia da soja não é uma mera figura 
de linguagem. Basta ver o que a oleaginosa re-
presenta em termos de balança comercial, na 
exportação da matéria-prima propriamente 
dita e ainda de produtos a partir dela obtidos. 
Esse grão está presente na mesa da popula-
ção, é a base da produção de proteína animal 
e ainda garante o biodiesel, que alimenta uma 
crescente frota de veículos. Ou seja, no campo 
e na cidade, soja é sinônimo de empregos e de 
renda, e assim se traduz em desenvolvimento 
regional e em base para o progresso. Não por 
acaso, a soja hoje representa um quarto do Va-
lor Bruto da Produção Agropecuária e quase a 
metade das exportações totais do País.

Mas é no meio rural, em todas as regiões 
brasileiras, que a pujança dessa lavoura se 
salienta em especial. Pequenas, médias e 
grandes propriedades vivem no ritmo dessa 
plantação, e apostam na crescente deman-
da internacional, em particular na Ásia, onde 
a gigante China absorve boa parte da oferta 
global. Com isso, todas as demais atividades 
agrícolas de alguma forma prestam atenção 
ao que acontece com a soja. É dela que vem a 
receita – e a sinalização que permite inclusive 
programar as demais culturas.

O milho, por exemplo, tem se beneficiado 
da expansão das lavouras de soja, compare-
cendo em rotação com a oleaginosa. Entre-
tanto, é na criação de animais que a presença 
da oleaginosa se ressalta ainda mais. Graças 

à oferta interna de soja e de milho, setores 
como as carnes de aves e de suínos, a pecu-
ária de corte e de leite, além de todas as de-
mais cadeias produtivas de animais, podem 
ampliar sua participação na economia e gal-
gar espaços no mercado internacional. Afi-
nal, assim como o Brasil é reconhecido em 
sua condição de exportador de soja, é igual-
mente fornecedor regular e confiável de pro-
teína animal, abastecendo o mundo.

Por conta dessa importância crescente na 
produção, na industrialização e na exportação 
de matérias-primas e de alimentos, o Brasil a 
cada ano vê a lavoura de soja expandir ainda 
mais a sua condição de sustentáculo das ati-
vidades industriais. O óleo para consumo do-
méstico e o biodiesel que alimenta a frota de 
veículos dão um contexto de forte atualidade 
e de visão de futuro para esse setor. Afinal, tra-
ta-se de uma energia renovável, de uma ener-
gia que pode ser plantada e colhida a cada 
novo ciclo produtivo, e, como tal, a soja no 
Brasil serve de exemplo para o mundo. 

Setores de apoio, como a pesquisa e a ino-
vação tecnológica, dão mais fôlego a uma ati-
vidade que por si só movimenta o País. Em 
pouco mais de três décadas, o Brasil inseriu 
seu nome na historia da soja. E, partir do mo-
mento em que a lavoura conquistou as imen-
sidões do cerrado, a progressão geométrica 
nos volumes colhidos, na produtividade e na 
qualidade só evidencia que não há e nem ha-
verá limites para esse setor. BOA LEITURA.

Cofre forte
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NOVAS CULTIVARES DE SOJA TMG

GRANDES ALIADAS PARA
ALCANÇAR ALTAS

PRODUTIVIDADES

Baixe nosso aplicativo Disponível no Disponível na

ALÉM DA PRODUTIVIDADE

Brasil Central

Sul do Brasil

Veja portfólio completo,
acesse: tmg.agr.br
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A rich coffer
SOyBEAN INJECTS A REAL FORTUNE INTO ThE BRAzILIAN 
ECONOMy, AND ThE ExPECTATION IS FOR ThE RELEVANCE 

OF ThIS CROP TO gROw EVEN FURThER

Saying that Brazil now moves to the 
beat of the energy from soybean is not just 
a figure of speech. It is simply a question of 
considering what the oilseed represents in 
terms of the balance of trade, in exports of 
the raw material itself and of the products 
made from this crop. This grain is there on 
the dinner table of the population, it is the 
basis for the production of animal protein 
and equally ensures the production of bio-
diesel that powers the ever increasing ve-
hicle fleet. That is to say, in town or coun-
tryside, soybean is synonymous with jobs 
and income, thus translating into region-
al development and the basis for progress. 
Not by chance, soybean now represents 
one fourth of the Gross Value of Agricultur-
al Production and almost half of the total 
exports of the Country.

The fact is, in all Brazilian regions, it is in 
the rural setting that the lush crop is partic-
ularly prominent. Small, medium and large 
farms move to the beat of this crop, and bet 
on the ever-increasing international de-

mand, especially from Asia, where China, a 
real giant, absorbs a huge portion of inter-
national supplies. As things stand, all oth-
er agricultural activities in some way pay 
heed to what happens with soybean. Rev-
enue comes from this crop – signaling the 
chance for programming all other crops.

Corn, for example, has taken advantage 
of the expansion of the soybean fields, in 
rotation schemes with the oilseed. Nev-
ertheless, it is in livestock operations that 
the presence of the oilseed is all the more 
prominent. Thanks to the domestic sup-
plies of soybean and corn, sectors like 
poultry, hogs, beef cattle and dairy oper-
ations, in addition to all other animal pro-
duction chains, are in a position to expand 
their share in the economy, whilst working 
their way into the international scenario. 
After all, just like Brazil, acknowledged for 
its soybean exports, the Country is also a 
regular and reliable supplier of meat to 
the entire world. 

On account of the ever-rising impor-

tance of the production, industrialization 
and exports of raw materials and food 
items, year after year, Brazil witnesses its 
soybean fields expand even further their 
role in sustaining the industrial activities. 
Oil for domestic consumption and biodies-
el that powers the vehicle fleet impart a 
context of strong innovation and a vision of 
the sector’s future. After all, it is renewable 
energy, planted and harvested at every 
new productive cycle, and as such, Brazil-
ian soybean sets an example to the world. 

  Support sectors, like research and 
technological innovation, revitalize an ac-
tivity that by itself moves the Country. In 
three decades, Brazil inserted its name in 
the history of soybean, starting at the mo-
ment the crop conquered the vastness of 
the cerrado regions, the geometric pro-
gression of the harvested volumes, pro-
ductivity and quality make it clear that 
there is no limit, and there will never be 
any limits to the sector.

Happy Reading!

oiLseed trAnsLAtes into three 
income sources: GrAin, meAL And oiL
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3 modos de ação diferentes
numa combinação única.

Ideal para o manejo da resistência,
com ação sistêmica e multissítio.

Assegura o potencial produtivo da soja.
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CRÉDITO RURAL CAIXA
  O CRÉDITO CERTO
      NO TEMPO CERTO

EXPERIMENTE A CAIXA

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br

* Taxa de juros para Recursos Obrigatórios. 
** Exclusivo para Custeio Agrícola.
Crédito sujeito a aprovação.

Nada como um parceiro de verdade na hora em que você mais 
precisa. Para isso, existe o Custeio CAIXA, com taxas 
especiais de até 7% a.a.* e análise imediata para valores  
até R$ 500 mil**. Confira também as condições para as linhas  
de estocagem e comercialização. Converse com o gerente.

caixa.gov.br/creditorural



PRINCIPAL CULTURA AgRíCOLA DO BRASIL ESCREVE 
UMA hISTóRIA DE SUCESSO AINDA RECENTE E APRESENTA 

MUITO VIgOR PARA PROSSEgUIR EM SUA ExITOSA JORNADA

p r o d u ç Ã o
P r o d u c t i o n

soJA
S o y b e a n

Quarto grão mais cultivado no mundo, depois 
do milho, do trigo e do arroz, mais antigos, a soja 
tem presença comercial ainda recente. Nascida na 
China, onde registra o maior consumo, fincou mes-
mo suas raízes e alargou seus horizontes nas Améri-
cas, a partir da década de 1920 nos Estados Unidos 
e dos anos de 1940 no Brasil e na Argentina, hoje 
os três maiores produtores mundiais. Em solo bra-
sileiro, experimentou grande expansão a partir dos 
anos de 1960 e de 1970, quando seu uso foi direcio-
nado do feno para a indústria de farelo e de óleo, 
e pulou de 1,3 milhão de hectares e 1,5 milhão de 
toneladas, nos anos de 1970, para os atuais 35 mi-
lhões de hectares e 119 milhões de toneladas. 

Essa história de êxito foi contada em livro: “A 
saga da soja – de 1.050 a.C a 2.050 d.C”, de autoria 
dos pesquisadores Amélio Dall'Agnol e Décio Gazzo-
ni, da Embrapa Soja, sediada em Londrina, no Pa-
raná, e lançado no 8º Congresso Brasileiro de Soja, 
em Goiânia (GO), em junho de 2018. Citando ainda 
o acréscimo na produtividade, de 1.508 quilos por 
hectare a 3.300 quilos por hectare no período de 
grande avanço no Brasil, destaca o grão como “um 
fenomenal sucesso e principal responsável pelo des-
lanche do agronegócio brasileiro, que hoje responde 
por cerca de 45% das exportações totais do País”.

A soja é de longe a principal cultura agrícola bra-
sileira, movimentando só na lavoura um Valor Bruto 
de Produção (VBP) na ordem de R$ 138 bilhões em 

2018, conforme estimativas do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de julho de 
2018. Este valor vem crescendo e, conforme o Minis-
tério da Fazenda, representa 24,5% no total do VBP 
agropecuário brasileiro, quando em 2005 este índi-
ce era de 15,9%. Analistas ressaltam os bons ganhos 
financeiros obtidos na safra do grão, mesmo com o 
atraso no plantio nas regiões centrais onde se con-
solida o sistema de soja mais milho em segunda sa-
fra, que, ainda assim, registrou margem positiva em 
estudo do Projeto Campo Futuro, da Confederação 
da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA).

Para 2019, a Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) calculava  em agosto de 2018 uma 
possível rentabilidade bruta 13% acima da ante-
rior. Pelo que se projeta para o futuro da cultura 
em nível global, a tendência é de que nada deve-
rá impedir a continuidade do seu crescimento, em 
particular no Brasil, maior exportador do grão e 
que disputa a liderança na produção com os Esta-
dos Unidos. Com a potencial demanda vinculada 
à da proteína animal, que, segundo a Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimen-
tação (FAO), precisará quase dobrar até 2050, o 
País se coloca como aquele que está em melho-
res condições para atender à oferta necessária e, 
por certo, apesar de questões logísticas e outras, 
prosseguirá contando histórias de muito sucesso 
na atividade, por muitos e muitos anos.

LAvourA deverá inJetAr r$ 138 biLhões 
nA economiA brAsiLeirA em 2018Sem 

limites
1716

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n



EXPANDA A SUA PLANTAÇÃO PARA 

UMA ÁREA 71% MAIOR QUE QUALQUER 

PEDAÇO DE TERRA: O OCEANO.

PORTO COTEGIPE. O LUGAR CERTO PARA VOCÊ FAZER 

A MOVIMENTAÇÃO DOS SEUS GRÃOS.

Movimentação de 5,5 milhões de toneladas de grãos/ano.

Terminal especializado na movimentação de granéis sólidos 
(soja, farelo de soja, milho, trigo, malte, sorgo e outros).

Mão de obra própria e especializada. 

AF_An Porto Cotegipe 2018_20x27cm.indd   1 10/8/18   4:15 PM

No limits 
MAIN AgRICULTURAL CROP IN BRAzIL gENERATES 

A RECENT hISTORy OF SUCCESS AND VIgOROUSLy CONTINUES 
ITS JOURNEy OF ACCOMPLIShMENTS

Fourth most widely cultivated cereal in 
the world, preceded by such ancient crops as 
corn, wheat and rice, soybean has only re-
cently acquired its status as commercial crop. 
Native to China, where it is most consumed, 
it set foot and widened its horizons in the 
Americas, in the 1920s in the United States 
and in the 1940s in Brazil and Argentina, now 
the three leading global producers. In Bra-
zilian soil, it expanded greatly in the 1960s 
and1970s, when its use was changed from 
hay to meal and oil, and jumped from a culti-
vated area of 1.3 million hectares, and 1.5 mil-
lion tons in volume, in the 1970s to the pres-
ent 35 million hectares and 119 million tons.

This history of success is narrated in de-
tail in the book: “The saga of soybean – from 
1050 B.C. to 2.050 A.C”, by researchers Amé-
lio Dall’Agnol and Décio Gazzoni, from Em-
brapa Soybean, based in Londrina, State of 
Paraná, and launched in the 8th Brazilian 
Soybean Congress, in Goiânia (GO), in June 

2018. It also cites the rising productivity 
rates, from 1,508 kg/ha to 3,300 kg/ha dur-
ing the period in Brazil, and highlights the 
grain as a “remarkable success,  responsi-
ble for the strides of Brazilian agribusiness, 
now accounting for approximately 45% of 
the Country’s total exports”.

Soybean is by far the most relevant Bra-
zilian agricultural crop, involving at field lev-
el a Gross Domestic Product (GDP) of about 
R$ 138 billion in 2018, according to estimates 
by the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Food Supply (Mapa), disclosed in July 2018. 
This sum has been rising and, according to 
the Ministry of Finance, it represents 24.5% 
of the total Brazilian Agribusiness GDP, see-
ing that in 2005 this GDP only amounted 
to 15.9%. Analysts stress the hefty financial 
gains from this cereal crop, notwithstanding 
the delays in planting in the central regions 
where the soybean-corn succession system 
has been consolidated, which, even so regis-

tered positive margins, detailed in a study by 
the Future Field Project of the Brazilian Con-
federation of Agriculture and Livestock (CNA).

For 2019, the National Food Supply Agency 
(Conab), in August 2018, reckoned a possible 
gross productivity rate up 13% from the pre-
vious year. As far as the projections for the fu-
ture of the crop go, at national level, the trend 
is for no obstacles that might prevent the 
continuity of its rising trend, particularly in 
Brazil, leading exporter of the cereal and now 
competing for the leadership in production 
with the United States. With the potential de-
mand linked with the production of animal 
protein, which, according to the Food and Ag-
riculture Organization of the United Nations 
(FAO), needs to almost double its production 
by 2050, the Country comes as the nation that 
boasts the best conditions to meet this de-
mand and, for sure, despite logistic questions 
and other hurdles, it will continue telling suc-
cess stories in the activity for years to come.

crop is expected to inJect r$ 138 biLLion 
into the brAZiLiAn economy in 2018
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A soja brasileira seguiu sua saga de 
crescimento na safra 2017/18, solidi-
ficando a posição de principal cultu-
ra agrícola do País e de uma das maio-
res produções mundiais, em nível de 
liderança. A área cultivada cresceu ou-
tra vez, na faixa de 3,7%, ultrapassan-
do a 35 milhões de hectares, enquanto 
a produtividade manteve-se alta, e tam-
bém com leve acréscimo, de quase 1%, 

ficando perto de 3,4 mil quilos (56,6 sa-
cos) por hectare. Com isso, a produção 
foi elevada mais uma vez e atingiu o re-
corde de 119,3 milhões de toneladas.

Os dados levantados pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab) retratam a ampliação da área em 
todas as regiões e estados produtores. 
De acordo a avaliação, o que mais se ve-
rificou foi a ocupação de espaços do mi-

lho da primeira safra, devido à maior 
rentabilidade oferecida pela legumi-
nosa no momento da decisão do plan-
tio. A Conab observa que desde o ciclo 
2013/14, quando o plantio ultrapassou 
a 30 milhões de hectares, está ocorren-
do crescimento anual contínuo no culti-
vo de soja no País.

A produtividade da cultura, que havia 
enfrentado algum recuo, voltou a se re-

Nas alturas
cuperar na temporada 2016/17 e assim 
continuou na última safra, acima de 3,3 
mil quilos por hectare. As con-
dições climáticas foram fa-
voráveis em boa parte da 
área produtora, com des-
taque para as regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e 
Nordeste, mesmo que a 
estiagem tenha atrasado 

o plantio. Em contrapartida, no Sul e no 
Estado nortista do Pará foram verificados 
problemas no clima, o que, no entanto, 
não afetou o resultado geral.

Com isso, foi possível manter a pro-
dução na faixa superior, nos níveis da 
alta safra anterior, superando as ex-
pectativas iniciais e inclusive a etapa 
passada. O País já estava buscando há 
mais tempo ultrapassar a barreira de 

100 milhões de toneladas, mas perma-
neceu em patamar ainda abaixo no ci-
clo 2014/15 e no período 2015/16. Já 
na temporada seguinte, conseguiu não 
só atingir aquela meta mas dar um sal-
to e passar direto para o nível de 110 
milhões de toneladas. A última safra já 
permitiu chegar próximo da expressiva 
marca de 120 milhões de toneladas, de 
onde não pretende recuar.

PRODUÇãO BRASILEIRA DE SOJA ATINgIU O 
PONTO hISTóRICO MAIS ALTO NO CICLO 2017/18, COM NOVO 
CRESCIMENTO DE áREA E MANUTENÇãO DE PRODUTIVIDADE

cuLturA pAssou de 35 miLhões de 
hectAres e de 119 miLhões de toneLAdAs
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Soybean in Brazil continued its saga 
of growth in the 2017/18 growing season, 
solidifying its position as main agricultur-
al product in the Country, and one of the 
biggest global crops, at leadership level. 
The area devoted to the oilseed went up 
again, about 3.7%, surpassing 35 million 
hectares, whilst productivity continued 
high and increased slightly, about 1%, re-
maining close to 3.4 thousand kilograms 
(56.6 sacks) per hectare. In view of this, 
production was high again and hit a re-
cord of 119.3 million tons.

Data collected by the National Food 
Supply Agency (Conab) portray the expan-
sions of the planted area in all regions and 
soybean producing states. According to the 
survey, what stood out most was soybean 
occupying areas previously devoted to sum-
mer corn crops, due to the higher profitabil-
ity rates derived from the leguminous crop, 
when it comes to taking decisions about 
which crop to grow. Conab officials observe 
that since the 2013/14 crop year, when the 

In the heights
SOyBEAN PRODUCTION IN BRAzIL REAChED ITS PEAk 

IN ThE 2017/18 gROwINg SEASON, wITh A NEw INCREAS
E IN AREA AND SAME PRODUCTIVITy RATES

AreA devoted to the crop exceeded 35 miLLion 
hectAres, with A production oF 119 miLLion tons

planted area outstripped 30 million, there 
have been annual increases in the cultiva-
tion of soybean in the Country.

The crop’s productivity rates, which had 
endured some setbacks, made a recovery 
in the 2016/17 growing season, a trend that 
continued throughout the past season, over 
3.3 kilograms per hectare. Weather condi-
tions were favorable in most producing re-
gions, and they were exceptionally good 
in the Center-West, Southeast and North-
east, in spite of planting delays caused by 
drought conditions. On the other hand, the 
South and the northern State of Pará expe-
rienced climate problems, which, nonethe-

less, did not affect the general result.
In light of this circumstance, it was pos-

sible to keep the crop in the upper level, on 
a par with the previous crop, not only out-
stripping the initial expectations but also 
the previous crop. The Country had for 
years been trying to surmount the 100 mil-
lion ton barrier, but remained on a lower 
level in the 2014/15 and 2015/16 growing 
seasons. In the season that followed, it did 
not only manage to reach this target but 
jumped directly to the 110 million ton lev-
el. Last year’s crop came close to the 120 
million ton mark, now viewed as a point of 
no return.
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O AVANÇO DA SOJA • SOyBEAN IN ThE COUNTRy

NúMEROS DAS úLTIMAS SAFRAS DE SOJA DO BRASIL
SAFRAS 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Área (mil ha) 30.173,1 32.092,9 33.251,9 33.909,4 35.149,3
Produtividade (kg/ha) 2.854 2.998 2.870 3.364 3.394
Produção (mil t) 86.120,8 96.228,0 95.434,6 114.075,3 119.281,4
Fonte: Conab.



O terreno está favorável ao carro-
-chefe da agricultura brasileira e deve-
rá receber ainda mais sementes no ciclo 
produtivo 2018/19. Projeções apresenta-
das entre julho e agosto de 2018 indica-
vam que a área de plantio de soja, que se 
iniciaria no mês seguinte, teria mais um 
crescimento, em níveis que estariam no-
vamente na faixa de 3%, e inclusive po-
deriam ser maiores. Como fatores de es-
tímulo permaneciam as cotações e a 
demanda favoráveis e as expectativas de 

manutenção de margens positivas, ape-
sar do aumento de custos.

A Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), em perspectivas apresen-
tadas em agosto, trabalhava com possibi-
lidade de aumento de área de até 6,83%, 
o que elevaria a extensão ocupada com o 
cultivo para cerca de 37,5 milhões de hec-
tares, embora em setembro já diminuía 
este índice para mais da metade. Consul-
torias privadas, por sua vez, confirmavam 
a tendência do incremento em escala por 

volta de 3%, o que ainda assim garantiria 
expansão para mais de 36 milhões de hec-
tares e provável acréscimo na produção.

As expectativas da Conab, conforme 
observou o analista Leonardo Amazonas, 
estão fundadas no “fato de a soja continu-
ar a ser produto de maior rentabilidade e 
liquidez do mercado”. Na sua avaliação, 
“o fator de maior relevância para o pos-
sível aumento da área de soja é a guer-
ra comercial entre China e Estados Uni-
dos, pois os americanos deverão diminuir 

muito suas exportações para aquele país, 
abrindo mercado para a soja brasileira ser 
direcionada em maior quantidade para o 
mesmo destino”, embora alertasse para 
incertezas ainda existentes a respeito.

A demanda global e os preços atrativos 
foram destacados pela Consultoria Data-
gro como principais motivações dos soji-
cultores para a próxima safra. O aumento 
do plantio deverá ocorrer de forma mais 
efetiva na expansão da cultura sobre áre-
as de pastagens degradadas, comentou a 

respeito Leonardo Minaré, assistente téc-
nico da Associação Brasileira dos Produ-
tores de Soja (Aprosoja Brasil). Já a Cé-
leres avaliava que, mesmo com  possível 
rentabilidade menor do que no período 
2017/18, margens projetadas mostram-se 
elevadas e incentivam aumento de área 
na nova temporada.

O crescimento só não seria maior, em 
seu parecer, devido à maior competitivi-
dade do milho no verão, ao risco de valo-
rização do real para 2019, a dificuldades 

operacionais e a custos maiores na logís-
tica de insumos. Entretanto, evidencia a 
expectativa de continuidade nos investi-
mentos em manejo e insumos mais efi-
cientes. Neste ponto, a Associação Brasi-
leira dos Produtores de Sementes de Soja 
(Abrass), por meio do secretário executi-
vo Leonardo Machado, reforça o papel do 
segmento de oferecer ao produtor uma 
genética melhor e um insumo de quali-
dade, com potencial para prosseguir am-
pliando os resultados na cultura.

proJeções indicAm que o cuLtivo 
do GrÃo vAi ser AmpLiAdo em mAis de 3%

O show continua SAFRA 2018/19 DA SOJA NO BRASIL PROMETE REPETIR 
O INCREMENTO DE áREA E DE PRODUÇãO, COM OS ESTíMULOS 

APRESENTADOS PELA REMUNERAÇãO E PELA DEMANDA
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futuro

Investir 
nos nossos 
produtores 
é investir 
no

da nossa terra.

www.banrisul.com.br/agro

SAC: 0800.646.1515 
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907
Ouvidoria: 0800.644.2200 
Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068
      /banrisul          @banrisul

Abra já
sua conta.

Conte com as linhas de crédito 
para o agronegócio e garanta 
uma grande safra, desde a 
aquisição de insumos  
até a estocagem e 
comercialização.
Produto sujeito a análise de crédito. 

The environment is favorable to the ag-
riculture flagship, as more grains are sup-
posed to be harvested in the 2018/19 grow-
ing season. Projections released in July 
and August 2018, indicated that the area 
devoted to soybean, with plantings sched-
uled for the next month, will further in-
crease at levels close to 3%, with chances 
to surpass this percentage. Stimulating fac-
tors include high prices, favorable demand 
and the expectation for positive margins, in 
spite of higher production costs. 

The National Food Supply Agency 
(Conab), in perspectives released in August, 
envisioned chances for 6.83 percent area in-
creases, which would expand the area de-
voted to the crop to about 37.5 million hect-
ares, though in September this rate was 
decreased by more than half. Private Con-
sultancy firms, in turn, confirmed the trend 
of expansion by about 3%, which would still 
translate into an area of 36 million hectares, 

meaning higher production volumes. 
Conab expectations, according to ana-

lyst Leonardo Amazonas, are based “on the 
fact that soybean is still the most profitable 
agricultural crop with the highest liquidity in 
the market”.  In his evaluation, “the most rel-
evant factor for a possible increase in plant-
ed area lies in the trade dispute between 
China and the United States. As a result, the 
American farmers are supposed to reduce 
their soybean exports to that country, pav-
ing the way for Brazilian soybean to fill the 
gap with bigger shipments to that destina-
tion”, though warning about uncertainties 
that still exist relative to this question. 

Global demand and attractive prices 
were emphasized by Datagro Consultancy 
as main motivational reasons for the soy-
bean farmers in the coming season. Big-
ger plantings are supposed to occur in a 
more effective manner in the expansion of 
the crop over degraded pasturelands, com-

mented Leonardo Minaré, technical assis-
tant at the Brazilian Soybean Producers As-
sociation. On its part, Céleres maintained 
that, in spite of possible lower profits, com-
pared to the 2017/18 crop year, projected 
margins look very high and stimulate plant-
ed area increases in the coming season.

Growth would not be bigger, in his view, 
due to the competitiveness of the sum-
mer corn crop, risk of a highly valued Real 
in 2019, operational difficulties and higher 
costs related to input logistics. Nevertheless, 
he envisions the expectation for a continu-
ity in the investments in management and 
more effective inputs. Within this context, 
the Brazilian Association of Soybean Seed 
Producers (Abrass), through its executive 
secretary Leonardo Machado, strengthens 
the role of the segment in offering the farm-
ers genetically enhanced seed and quali-
ty inputs, with the potential to continue ex-
panding the results of the crop. 

The show goes on
 2018/19 SOyBEAN CROP IN BRAzIL IS LIkELy TO 

REPEAT AREA AND PRODUCTION INCREASES, STIMULATED 
By BETTER REMUNERATION AND SOARINg DEMAND

proJections point to 3-percent 
increAse in cuLtivAted AreA
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As cinco regiões geográficas do Brasil 
abrem alas para a principal cultura, a soja, 
cultivada em 17 dos 27 estados, três dos 
quais são novos na atividade. Em todas as 
circunscrições pesquisadas pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
no período 2017/18, houve aumento de 
área  plantada. A principal região produ-
tora, o Centro-Oeste, reforçou sua lideran-
ça tanto em plantio quanto em produção, 
apresentando o maior acréscimo nominal 
nos dois aspectos (mais 455,2 mil hecta-

res e mais 3,8 milhões de toneladas). Mas 
em termos relativos, os aumentos mais ex-
pressivos ocorreram no Norte e no Nordes-
te (com respectivos 6,8% e 5,4% em área, 
e 22,9% no volume nordestino, recuperado 
da safra anterior).

O maior Estado produtor, o Mato Grosso, 
do Centro-Oeste e do cerrado, apresentou 
recordes em todos os sentidos na tempora-
da, “impulsionado pela semeadura em mo-
mento ótimo quanto ao calendário agríco-
la, clima bastante favorável e melhorias em 

sementes”, observou a Conab em setembro 
de 2018. Nesta parte do País, ainda se desta-
cam Goiás e Mato Grosso do Sul, que tam-
bém tiveram bons resultados na etapa. Já 
a segunda maior região produtora, e pio-
neira no âmbito comercial, o Sul continuou 
a mostrar força na cultura, com a segun-
da maior expansão de área (mais 375,5 mil 
hectares), em especial sobre espaços do mi-
lho, mas enfrentou adversidades climáticas 
e teve redução na colheita, de 4,8%. 

A terceira região produtora, o Nordes-

centro-oeste reForçou A LiderAnçA 
no seGmento no período 2017/18

Em todas as frentes
te, com três estados fortes no cultivo do 
grão em áreas de cerrado (Bahia, Mara-
nhão e Piauí), acrescentou 167,7 mil hecta-
res à atividade. Os baianos, como verificou 
a Conab, obtiveram a maior produtividade 
nacional na safra (3.960 kg/ha), “com con-
dições climáticas favoráveis, tecnologia de 
produção e estabilidade comercial”. Minas 
Gerais, no Sudeste, teve o segundo maior 
rendimento médio (3.676 kg/ha). No Nor-
deste, Alagoas foi acrescido nas estatísti-
cas, ainda com pouca produção. No Norte 

foram inseridos Amazonas e Acre, ao lado 
dos que já mostram consistência (Tocan-
tins, que, com os principais nordestinos, 
forma o chamado Matopiba, além de Pará, 
Rondônia e Roraima).

Para a safra 2018/19, os principais esta-
dos produtores no País  evidenciam conti-
nuidade na expansão da cultura, pela ava-
liação inicial de organismos estaduais. No 
Mato Grosso, o Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária (Imea) previa em fi-
nal de agosto de 2018, quando as exporta-

ções e os preços do grão persistiam atrati-
vos, que a área de soja seria ampliada em 
1,22%. O Departamento de Economia Ru-
ral (Deral), do governo do Paraná, segundo 
maior produtor, projetava área levemen-
te superior e produção 3% maior, enquan-
to no terceiro maior produtor, o Rio Grande 
do Sul, a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater/RS-Ascar) estimava 
acréscimo de 2,3% no plantio e de 5,16% na 
colheita, com índices maiores em áreas no-
vas no Sul e no Centro do Estado.

OLEAgINOSA CRESCE EM TODAS AS REgIõES BRASILEIRAS, 
EMBORA COM VARIAÇãO RELATIVA MAIOR NOS TERRITóRIOS 

PRODUTIVOS MAIS RECENTES NO NORTE E NO NORDESTE
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The five Brazilian geographical regions 
open the way for the main crop, soybean, 
cultivated in 17 of the 27 states, three of 
them are new in the activity. In all circum-
stances surveyed by the National Food Sup-
ply Agency (Conab) in the 2017/18 period, 
there was an increase in the planted area. 
The main producing region, the Center-
West, has strengthened its leadership both 
in planted area and production, with a high-
er nominal variable in the two topics (an ad-
ditional 455.2 thousand hectares and an ex-
tra 3.8 million tons). In relative terms, the 
most expressive increases occurred in the 
North and Northeast (with respective 6.8% 
and 5.4% in area, and 22.9% in northeastern 
volume, recovered from the previous crop).

The largest producing state, Mato Grosso, in 
the Center-West and cerrado region, set records 
in every sense in the season, “driven by time-
ly planting of the soybean crop in relation to 
the agricultural calendar, along with favorable 
weather conditions and use of excellent seeds”, 
observed Conab officials in September 2018. 
In this geographical area of the Country, other 
highlights include the States of Goiás and Mato 
Grosso do Sul, which also reaped excellent re-
sults in the season. The second largest soybean 
producing region, and pioneer as far as trade 
goes, the South continued to show its strength 
in the crop, with the second biggest expansion 
in area (upwards of 375.5 thousand hectares), 
especially in areas previously devoted to corn, 
but faced climate related adversities that result-
ed into a 4.8-percent smaller crop. 

The third soybean producing region, the 
Northeast, with three states heavily involved 
with the oilseed (Bahia, Maranhão and Piauí), 
devoted an extra 167.7 thousand hectares to 
the activity. The farmers in Bahia, according to 

On all fronts
OILSEED gROwS IN EVERy BRAzILIAN REgION, BUT wITh A 

RELATIVELy hIghER VARIATION IN ThE MORE RECENT PRODUCTION 
TERRITORIES IN ThE NORTh AND NORThEAST

the center-west reGion strenGthened its 
LeAdership in the seGment in the  2017/18 crop yeAr

AS ÁREAS BRASILEIRAS DA SOJA • BRAzILIAN SOyBEAN AREAS

(SAFRA 2017/18, COM VARIAçõES SOBRE O CICLO 2016/17)
REGIõES/PRINCIPAIS ESTADOS Área (mil ha/%) Produção (mil t/%)
Centro-Oeste (CO) 15.648,8/+3,0 53.945,4/+7,6
Sul (S) 11.835,1/+3,3 38.626,7/-4,8
Nordeste (NE) 3.263,5/+5,4 11.850,7/+22,9
Sudeste (SE) 2.470,1/+5,0 8.955,0/+9,9
Norte (N) 1.931,8/+6,8 5.903,6/+6,6

Mato Grosso (CO) 9.518,6/+2,1 32.306,1/+5,9
Paraná (S) 5.464,8/+4,1 19.170,5/-2,1
Rio Grande do Sul (S) 5.692,1/+2,2 17.150,3/-8,4
Goiás (CO) 3.386,7/+3,3 11.785,7/+8,9
Mato Grosso do Sul (CO) 2.672,0/+5,9 9.600,5/+11,9
Bahia (NE) 1.599,3/+1,2 6.333,2/+23,6
Minas Gerais (SE) 1.508,5/+3,6 5.545,2/+9,4
São Paulo (SE) 961,6/+7,4 3.409,8/+10,6
Tocantins (N) 988,1/+2,5 3.097,7/+9,6
Maranhão (NE) 951,5/+15,8 2.973,4/+20,2
Piauí (NE) 710,5/+2,4 2.538,6/+23,9
Santa Catarina (S) 678,2/+5,9 2.305,9/+0,6

Fonte: Conab, setembro de 2018.

Conab sources, had the highest productivity 
rates in the Country (3,960 kg/ha), “with favor-
able weather conditions, production technol-
ogy and commercial stability”. Minas Gerais, in 
the Southeast, came second in average yields 
(3,676 kg/ha). In the Northeast, Alagoas was in-
cluded in these statistical figures, but still with 
a low production volume. The States includ-
ed in the North are Amazonas and Acre, along 
with the ones that have already been consistent 
growers (Tocantins, which with the main north-
eastern states forms the so-called Matopiba, 
along with Pará, Rondônia and Roraima).

For the 2018/19 growing season, the lead-
ing soybean producing states in the Coun-
try are clearly determined to continue ex-
panding their areas of the oilseed, according 

to initial evaluation by state organs. In Mato 
Grosso, The Mato Grosso State Institute of Ag-
ricultural Economy (Imea) anticipated in late 
August 2018, when exports and prices of the 
oilseed continued attractive, that the area 
devoted to soybean would expand by 1.22%. 
The Rural Economy Department (Deral), of 
the Paraná government, second largest pro-
ducer, projected a slightly bigger area and a 
3-percent bigger production volume, whilst 
in the third largest producer, the State of Rio 
Grande do Sul, the Rio Grande do Sul Rural 
Extension and Technical Assistance Compa-
ny (Emater/RS-Ascar) estimated a 2.3-per-
cent increase in planting and 5.16-percent in 
volume, with higher rates of new areas in the 
South and Central portions of the State.

Com expertise e alta produtividade operacional, o TECON Rio Grande é a melhor 
opção para a exportação de soja em contêineres da lavoura para o mundo.

TECON Rio Grande,
aproximando distâncias.

www.tecon.com.br

Escritório Comercial Porto Alegre
Porto Alegre | (51) 3533.9850

Escritório Comercial Serra Gaúcha
Caxias do Sul | (54) 3222.8723

Tecon Rio Grande
Rio Grande | (53) 3234.3000

Importação de fertilizantes 
em contêineres.

Duas saídas semanais para o 
Extremo Oriente.

Otimização de fluxo de caixa.

Acesso a novos mercados.

Custo total de exportação 
mais competitivo.

Embarques fracionados.

Menor perda de grãos.
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Ganho e 
armadilha

preços dA soJA brAsiLeirA FicArAm 
prÓximos de seus meLhores momentos 

Os resultados financeiros foram bons, mas 
estão sujeitos a mudanças. Com dados do ce-
nário gaúcho, o professor Argemiro Luís Brum, 
da Central Internacional de Análises Econô-
micas e de Estudos de Mercado Agropecuário 
(Ceema) da Universidade do Noroeste do Rio 
Grande do Sul (Unijuí), de Ijuí (RS), observa que 
a safra 2017/18 de soja, em boa parte, foi co-
mercializada em ambiente positivo, de valo-
res altos e custos a câmbio menor. Para a nova, 
projetava em 17 de setembro de 2018: “Salvo 
surpresas, a armadilha está posta: tende a ser 
com custos mais elevados e preços médios fi-
nais menores do que a anterior para os que 
não conseguirem média adequada de venda 
futura, o que, por ora, é a grande maioria”.

Com valor da saca rompendo o teto dos 
R$ 70,00 a partir da terceira semana de mar-
ço, aproximou-se dos melhores momentos 
da era do real em termos nominais na primei-
ra quinzena de setembro, ultrapassando a R$ 
80,00, citou o analista. Lembrou que isso se 
deu a partir de câmbio médio de R$ 3,30 por 
dólar em março e abril, valores em Chicago/
EUA entre US$ 10,00 e US$ 10,50 pelo bushel e 
prêmio médio no porto de Rio Grande (RS), em 
abril, entre US$ 1,25 e US$ 1,50 pelo bushel, já 
por conta do início do conflito comercial entre 
EUA e China. “Enquanto isso, custos de produ-
ção foram realizados, em média, com câmbio 
ao redor de R$ 3,16, o que ofereceu ganhos im-
portantes à maioria dos produtores gaúchos, 
salvo os que sofreram com a seca”, disse.

Todavia, chamou atenção para a situação 

de mercado que se apresentava então. “Os 
preços nacionais sobem mesmo com Chica-
go despencando e registrando valores de US$ 
8,20 por bushel (os mais baixos em pouco mais 
de 10 anos naquela bolsa)”. As razões estariam 
ligadas ao referido litígio comercial e às cons-
tantes safras recordes dos EUA. Enfim, consi-
derou que “os preços internos sobem apenas 
devido ao câmbio e aos prêmios nos por-
tos brasileiros, estes em elevação justamente 
em virtude do referido litígio”, mencionando 
que registravam então aumentos entre 99% e 
114% em relação há um ano, enquanto o câm-
bio atingiu o maior valor nominal  (dólar a R$ 
4,20) desde o lançamento do real em 1994.

Diante disso, Brum conjeturou que o qua-
dro poderia mudar porque a nova safra esta-
va sendo feita a custo de produção cambial 
entre R$ 3,70 e R$ 4,00, enquanto o preço 
do produto, para quem não realizava ven-
das antecipadas, buscando a melhor mé-
dia (o índice era menor neste ano), poderia 
ser mais baixo do que o praticado na última 
safra. O que o faz alertar para isso? Primeiro 
porque Chicago não dava indicativos de que 
suas cotações iriam se alterar muito; segun-
do, passadas as eleições no Brasil, a chegada 
do novo governo tenderia a reduzir a espe-
culação cambial; e, enfim, mesmo mantida 
a questão EUA x China, os prêmios nos por-
tos deveriam diminuir pela pressão da entra-
da da safra. Assim, via tendência de preço da 
soja (balcão gaúcho, em abril de 2019), entre 
R$ 65,00 e R$ 70,00 pela saca.

TEMPORADA 2017/18 REgISTROU COMERCIALIzAÇãO 
EM AMBIENTE POSITIVO DE RENTABILIDADE, ENqUANTO 

NOVAS SITUAÇõES SE APRESENTAM PARA PRóxIMA ETAPA
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The financial results were satisfacto-
ry, but they are subject to change. Based 
on data of the scenario in Rio Grande do 
Sul, professor Argemiro Luís Brum, from 
the International Center  of Economic 
Analyses and Agricultural Market Studies 
(Ceema), of the Northwestern Universi-
ty of Rio Grande do Sul (Unijuí), in Ijuí (RS), 
observes that the 2017/18 soybean crop, 
for the most part, was traded in a positive 
environment, high values and reasonable 
exchange rate. For the new season, on 17th 
September 2018, he projected: “Unless 
surprises arise, the trap has been set: the 
trend is for higher production costs and 
lower final prices, compared to the previ-
ous season, especially for those who were 
not able to fetch appropriate average pric-
es for their future sales, a fact that, for 
now, includes the majority of the farmers”.

With a sack of soybean outstripping the 
ceiling price of R$ 70, as of the third week in 
March, it reached the best moments of the 
Brazilian Real era in nominal terms in the first 
half of September, surpassing R$ 80, says the 
analyst. he recalled that this happened on 

the basis of the average exchange rate of R$ 
3.30 to the dollar, in March and April, whilst 
the values in Chicago/USA range from US$ 
10 to 10.50/bushel, and average premium at 
the port of Rio Grande (RS), in April, from US$ 
1.25 to 1.50/bushel, on account of the trade 
dispute between the United States and Chi-
na. “In the meantime, the production costs 
were realized, on average, with an exchange 
rate of about R$ 3.16, resulting into relevant 
gains for the farmers in Rio Grande do Sul, 
except for the ones that suffered from the 
drought conditions”, he said.

Nevertheless, he reminded the farmers 
of the market situation at that moment. “Na-
tional prices are rising in spite of the declining 
prices in Chicago, registering values of US$ 
8.20/bushel (the lowest in 10 years in that 
Commodities Exchange)”. The reasons are 
believed to have connections with the trade 
dispute, along with uninterrupted record 
crops in the United States. Finally, he consid-
ered that “the domestic prices go up only be-
cause of the exchange rate and the premi-
um prices paid at the Brazilian ports, which 
are on the rise because of the above men-

tioned dispute”, mentioning that increases 
then ranged from 99% to 114%, compared to 
a year earlier, whilst the exchange rate hit the 
highest nominal value (R$ 4.20/dollar) since 
the Real was launched in Brazil in 1994.

In light of the foregoing, Brum considered 
that the picture could change because the 
new crop is being produced under an ex-
change rate that ranges from R$ 3.70 to 4, 
whilst crop prices, for those who do not an-
ticipate their sales, in an attempt to reach 
the highest average price (the rate was low-
er this year) could be lower than the one 
practiced in the past crop year. What is the 
reason for this alert? Firstly, because Chica-
go was not signaling the huge alterations of 
its projections; in the second place, once the 
elections in Brazil have been concluded, the 
inauguration of a new government would 
likely reduce any exchange rate speculation; 
and, finally, even if the United States X China 
trade dispute continues, port premiums are 
likely to fall in response to the arrival of the 
new crop. Therefore, via soybean price trend 
(in Rio Grande do Sul, in April 2019), from R$ 
65 to R$ 70 per sack.

Gain and trap 
2017/18 gROwINg SEASON REgISTERED COMMERCIALIzATION 

IN A POSITIVE AND PROFITABLE ENVIRONMENT, BUT NEw 
SITUATIONS ARE UNDERwAy FOR ThE NExT SEASON

prices oF brAZiLiAn soybeAn remAined 
cLose to their best moments
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O fenômeno acontece tanto na produção 
quanto no consumo. A oferta e a demanda 
da soja mantêm o vigor no mundo e não dão 
sinais de refrear. Embora a estimativa do De-
partamento de Agricultura dos Estados Uni-
dos (USDA) para a temporada 2017/18, em 
setembro de 2018, era de que a safra mundial 
atingiria 336,8 milhões de toneladas, 11,3 mi-
lhões (ou 3,2%) a menos do que no ciclo an-
terior, o uso total do grão aumentou (2,4%), 

e ficou mais equilibrado em relação à produ-
ção, diminuindo um pouco os estoques (2%).

Na linha de frente entre os produtores, 
segundo a referida fonte, Estados Unidos 
e Brasil atingiram quase o mesmo volume 
produzido, na faixa de 119 milhões de tone-
ladas, enquanto os brasileiros mantiveram 
a dianteira mundial na exportação. O ter-
ceiro país de destaque na cultura,  também 
da região das Américas, a Argentina, sofreu 

redução produtiva, com problemas climá-
ticos. Já o maior consumidor e importador 
do grão, a China, aumentou a demanda do 
produto, que atingiu 106 milhões de tonela-
das, e inclusive a produção própria, elevada 
a 13,4% desse total.

Para a safra 2018/19, os números da pro-
dução voltam a subir (previsão de 9,6%, ou 
3,5 milhões de toneladas), onde se salienta 
a projeção de novos bons resultados nor-

Força global
te-americano e brasileiro, além da recupe-
ração argentina. A produção dos Estados 
Unidos inclusive foi reajustada tanto em 
agosto quanto em setembro de 2018, quan-
do alcançava 127,7 milhões de toneladas, 
enquanto a do Brasil era prevista em 120,5 
milhões de toneladas e da Argentina, em 57 
milhões de toneladas. Com isso, embora o 
consumo também cresceria, o total da ofer-
ta seria maior e ampliaria os estoques finais 

(em 14,3%, para 108 milhões de toneladas), 
podendo interferir no mercado.

De outro lado, o comércio do grão, que 
já cresceu no período 2017/18, voltaria a se 
ampliar, com Brasil e EUA liderando as ven-
das e a China as compras, embora o órgão 
norte-americano tenha reduzido em setem-
bro o volume de importação previsto para 
os chineses (menos 1 milhão de toneladas), 
levando em consideração questões de de-

manda e também a disputa comercial trava-
da entre os dois países. “O governo da Chi-
na está procurando maneiras de mitigar os 
efeitos do atrito comercial com os Estados 
Unidos, preparando-se para reduzir as im-
portações de soja”, registrou. Mas observou 
que “o crescimento sustentado da China 
no consumo total de oleaginosas continua 
ininterrupto, impulsionado pela expansão 
da indústria pecuária”.

SOJA MANTéM A ExPANSãO EM NíVEL MUNDIAL, 
COM OS EUA E O BRASIL LIDERANDO EM PRODUÇãO 

E ExPORTAÇãO E A ChINA NO CONSUMO E NA COMPRA

sAFrA totAL do GrÃo 2018/19 pode AumentAr 
quAse 10% sobre o período Anterior
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The phenomenon happens in produc-
tion and consumption. Soybean supply 
and demand are rising in the world and 
there are no slow-down signs. Although 
in September 2018 the US Department of 
Agriculture (USDA) estimated the 2017/18 
crop at 336.8 million tons, down 11.3 mil-
lion (or 3.2%) from the previous season, 
the total use of the crop went up (2.4%), 
and remained on a par with production, 
slightly reducing the stocks (2%).

On the front line amongst the produc-
ers, according to the above source, the 
United States and Brazil produced almost 
the same amount, about 119 million tons, 
whilst Brazil kept its position as leading 
global exporter of this commodity. The 
third country that stands out in produc-
tion, also in the Americas, Argentina, har-
vested a smaller crop due to bad weather 
problems. On the other hand, demand in 
the biggest importer and consumer of this 
cereal, China, soared to 106 million tons 
and, in the meantime, increased its total 
production by 13.4%.

For the 2018/19 growing season, the 
numbers of the production grows again 
(forecast of 9.6%, or 3.5 million tons), and 
the highlights, as usual, are Brazil and the 
United States, besides the recovery in Ar-

Global strength 
SOyBEAN CULTIVATION IS ExPANDINg ThROUghOUT ThE wORLD, 

wITh ThE UNITED STATES AND BRAzIL LEADERS IN PRODUCTION AND 
ExPORTS, whILST ChINA IS ThE BIggEST CONSUMER AND PURChASER

2018/19 soybeAn crop cAn Grow 
neArLy 10% From the previous yeAr

gentina. The production in the United 
States was readjusted in August and again 
in September 2018, when it reached 127.7 
million tons, whilst in Brazil the crop was 
estimated at 120.5 million tons, with Argen-
tina producing 57 million tons. As things 
are, although consumption was also sup-
posed to soar, total supply would be bigger 
and would increase the ending stocks (by 
14.3%, to 108 million tons), with chances to 
exert great influence upon the market.

On the other side, the trade of the ce-
real, which already went up in 2017/18, 
would expand again, with Brazil and the 

United States leading the sales and China, 
the purchases, though the United States, in 
September, reduced its exports to China (by 
one million tons), taking into consideration 
demand questions and the trade dispute 
between the two countries. “The govern-
ment of China is seeking ways to mitigate 
the effects stemming from the trade dis-
pute with the United States, through a re-
duction in soybean imports”, he said. he 
observed that “China’s sustained growth 
in total oilseed consumption continues un-
challenged, driven by the expansion of the 
agricultural industry”. 

O MOVIMENTO MUNDIAL • AROUND ThE WORLD

NúMEROS DA SOJA EM GRãO NO MUNDO (em milhões de toneladas)
SAFRAS: 2016-17, 2017-18 (estimativas) e 2018-19 (projeções)
PAíSES Produção   Consumo Importação Exportação
Total 348/337/369 329/337/353 144/152/154 147/154/157
Estados Unidos 117/120/128 56/60/60 ---- 59/58/56
Brasil 115/120/121 44/46/46 ---- 63/77/75
Argentina 55/38/57 48/42/48 2/4/2 7/2/8
China 13/14/15 103/106/111 94/94/94 ----
Paraguai 10/10/10 4/4//4 ---- 6/6/6
União Europeia  2/3/3 16/17/18 13/15/16 ----
México ---- 5/5/5 4/5/5 ----
Japão ---- 3/4/4 3/3/3 ----
Fonte: USDA, setembro de 2018.

LINHA
UNIPORT
PRECISÃO E FORÇA
PARA A PULVERIZAÇÃO
DA SUA LAVOURA

A linha Uniport traz rendimento superior para 
sua lavoura, com a melhor tecnologia Jacto

#SOMOSJACTO

An_LinhaUniport_AnuarioMilho_lay.indd   1 18/06/18   10:12
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O crescimento não para. A soja deverá 
continuar a sua trajetória de expansão na 
demanda mundial e na oferta brasileira, 
de acordo com as previsões feitas para o 
setor. A procura pelo grão deverá acompa-
nhar o aumento do consumo de proteínas 
animais (carnes, ovos e leite), que resul-
ta do crescimento da economia mundial 
e da renda per capita das pessoas, em es-
pecial dos países em desenvolvimento, 
e o Brasil tem vocação para ser o princi-
pal fornecedor, conforme ressalta Amé-

lio Dall’ Agnol, pesquisador da Embrapa 
Soja, de Londrina (PR). Em projeções para 
10 anos, o Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) prevê avan-
ço constante da cultura no País.

O pesquisador destaca o domínio bra-
sileiro na produção de soja em regiões 
tropicais e melhores situações para am-
pliar o cultivo do que os principais compe-
tidores (Estados Unidos e Argentina). Para 
tanto, observa que o País não precisará 
derrubar árvores de suas imensas flores-

tas, podendo utilizar reservas do bioma 
cerrado ou recuperar áreas degradadas 
ou subutilizadas de pastagens nativas. 
Aponta a relevância das novas fronteiras 
do cerrado na região Nordeste e no leste 
da Amazônia, em especial na área deno-
minada Matopiba (sigla oriunda das pri-
meiras sílabas dos estados de Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia), e da expansão 
por completar na parte oriental e sudoes-
te do Centro-Oeste, além de possíveis au-
mentos de produtividade.

Um futuro bem brasileiro
  As projeções decenais do Mapa vão na 

mesma direção, acentuando o Matopiba, 
onde, apesar de deficiências ainda exis-
tentes na infraestrutura, os preços das 
terras e o clima e o relevo de cerrado são 
atrativos, e incluindo também, além do 
Tocantins, outros estados nortistas pro-
missores, como Rondônia e Pará. No seu 
levantamento, a soja tende a ser a lavou-
ra que mais deverá expandir área na pró-
xima década, na ordem de 28,4%, para 45 
milhões de hectares, enquanto cita proje-

ção um pouco menor da Associação Brasi-
leira da Indústria de Óleo Vegetal (Abiove), 
de 42 milhões de hectares. Enfatiza tam-
bém a ocupação de terras de pastagens 
naturais e que a área crescerá menos do 
que a produção.

A colheita de soja, na perspectiva ofi-
cial para o ciclo 2027/28, deverá ter acrés-
cimo na ordem de 33%, para cerca de 156 
milhões de toneladas, menor, porém, do 
que a dos últimos 10 anos, quando atin-
giu 106%. A Abiove, por sua vez, prevê 

chegar a cerca de 151 milhões de tone-
ladas. A evolução mais significativa deve 
continuar ocorrendo nas exportações do 
grão (38%), ratificando previsões do De-
partamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) e reafirmando a liderança 
brasileira. Os produtos industriais da ole-
aginosa teriam crescimento mais mode-
rado, de 19,5% no farelo e 23,4% no óleo, 
este atendendo mais ao consumo interno, 
enquanto o outro ainda teria algum incre-
mento na exportação (6,7%).

PROJEÇõES INDICAM CONTINUIDADE NA DEMANDA 
MUNDIAL DE SOJA NOS PRóxIMOS ANOS E VOCAÇãO DO BRASIL 

PARA SER O PRINCIPAL FORNECEDOR DO PRODUTO 

pAís Líder nAs exportAções prevÊ 
crescimento mAis Forte neste comércio
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It never stops growing. Soybean is sup-
posed to continue its trajectory of ever-
rising global demand, along with soaring 
Brazilian supply, according to sector pre-
dictions. Demand for the cereal should 
keep pace with the soaring consumption of 
animal proteins (meat, eggs and milk), re-
sulting from the growth of the global econ-
omy and higher per capita income, partic-
ularly in developing countries. For its part, 
Brazil comes in as major supplier, stresses 
Amélio Dall’ Agnol, Embrapa Soybean re-
searcher, based in Londrina (PR). In its pro-
jections for the next 10 years, the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa) envisions a never-ending growth of 
the crop in the Country.

The researcher stresses Brazil’s over-
whelming importance in the production 
of soybean in tropical regions, in a position 
to expand its production and outstrip the 
main competitors (the United States and 
Argentina) on that score. To this end, he 
maintains that it will not be necessary for 
the Country to knock down any of the trees 
of its immense forests, simply utilizing the 
reservations of the cerrado biome, or re-

covering degraded areas and underuti-
lized native pasturelands. he stresses the 
importance of the new cerrado frontiers 
in the northeastern and eastern regions of 
the Amazon, especially the area referred to 
as Matopiba (acronym formed from the ini-
tial syllables of the states of Maranhão, To-
cantins, Piauí and Bahia), and the expected 
expansion towards the eastern and south-
western side of the Center-West, besides 
possible higher productivity rates.

Mapa’s decennial projections are focused 
on the same direction, where the highlight is 
Matopiba, which, in spite of the still existing 
deficiencies in infrastructure, land prices, cli-
mate conditions and the cerrado relief are 

attractive, also including, besides Tocantins, 
other promising northern states like Rondô-
nia and Pará. In the researcher’s survey, soy-
bean is the crop that is likely to expand the 
most over the next decade, about 28.4%, to 
45 million hectares, but he also cites the rath-
er smaller projection by the Brazilian Vegeta-
ble Oil Industries Association (Abiove), of 42 
million hectares. At the same time, he em-
phasizes the occupation of natural pasture-
lands, recalling that the area will not keep 
pace with production.

The 2027/28 soybean crop, from an of-
ficial perspective, shall increase by 33%, to 
about 156 million tons, which remains be-
low the percentage increase over the past 
10 years, when it reached 106%. Abiove of-
ficials, in turn, anticipate a volume of 151 
million tons. The most significant evolu-
tion should continue in exports (38%), rat-
ifying previsions by the US Department of 
Agriculture (USDA) and reaffirming Brazil’s 
leadership. The industrial oilseed prod-
ucts are likely to grow moderately, 19.5% 
in meal and 23.4% in oil, the latter mostly 
for domestic consumption, while exports 
of the former are expected to soar (6.7%).

A very Brazilian future
PROJECTIONS POINT TO A CONTINUITy IN wORLD 

SOyBEAN DEMAND OVER ThE COMINg yEARS AND BRAzIL’S 
RESPONSIBILITy AS MAIN SUPPLIER OF ThIS COMMODITy

LeAdinG export country envisions 
heFty Growth in this trAde

Líder mundial em seleção óptica.

As selecionadoras ópticas SANMAK B 
MultiVision da Bühler utilizam as melhores 
tecnologias para remoção de sementes 
defeituosas e outros materiais.

 
 
www.buhlergroup.com/sanmak

  
SANMAK B
Maximiza a 
pureza e a 
qualidade das 
suas sementes. 

Innovations for a better world.
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QUANTO PODE AUMENTAR
• RISING TREND

VARIAçõES PROJETADAS PARA 2027/28 
EM INDICADORES DA SOJA BRASILEIRA (%)
Área 28,4
Produção 33,2
Consumo 23,0
Exportação 37,9
Fonte: Projeções do Agronegócio Brasil
2017/18-2027/28 – Mapa. 
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Uma crise comercial entre os Estados 
Unidos e a China, que gerou sobretaxação 
em milhares de produtos de lado a lado, 
acabou jogando uma oportunidade de ouro 
nos braços da cadeia produtiva brasileira 
da soja. Evitando comprar soja norte-ame-
ricana, como eram habituados, os chineses 
concentraram as compras no Brasil e na Ar-
gentina em 2018, e, com isso, geraram opor-
tunidade que os sojicultores consideram li-
teralmente “um negócio da China”: preços 

remuneradores e forte demanda.
Rumando para exportações recordes 

no complexo soja, o Brasil contou tam-
bém com a quebra da safra na Argentina, 
por causa da seca, o que concentrou ainda 
mais as atenções asiáticas na soja nacio-
nal. De janeiro a setembro, por exemplo, o 
Brasil exportou 83,46 milhões de toneladas 
de soja, farelo e óleo de soja, diante das 
73,313 milhões de toneladas em igual pe-
ríodo do ano anterior. A receita obtida nos 

nove primeiros meses de 2018 totaliza US$ 
33,6 bilhões, frente a US$ 27,72 bilhões no 
mesmo intervalo de 2017. Os números já 
superam o desempenho total de 2017.

Mesmo com projeção de que os volu-
mes de embarques sigam caindo em dire-
ção à próxima safra, até pela menor dis-
ponibilidade e pelos baixos estoques do 
Brasil, os analistas consideram que o país 
manterá a movimentação constante dos 
portos em direção à China.

Leonardo Amazonas, analista do mer-
cado de soja da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), considera que o 
baixo estoque de passagem previsto para 
o Brasil deve manter os preços em pata-
mares altos em 2019. “Mantida a disputa 
comercial entre os dois gigantes, teremos 
mais um ano em que, se a cotação da soja 
em Chicago não for tão favorável, os prê-
mios compensarão”, avisa.

No entanto, Amazonas faz um alerta. 

Um aumento substancial na produção bra-
sileira e um acordo entre China e Estados 
Unidos podem ser o pior cenário possível. 
“Este é o grande temor da cadeia produ-
tiva: ter um volume importante de oferta, 
até com a recuperação da safra argentina, 
os Estados Unidos com grandes estoques, 
o Brasil com produção recorde e o mer-
cado travar aqui no continente”, mencio-
na. “Isso derrubaria os preços, o que é um 
panorama que não queremos. Por isso, a 

orientação da cadeia produtiva tem sido 
evoluir com prudência”. 

O analista acredita que o Brasil vai am-
pliar em torno de 3% sua área plantada, 
mas que a produção não deve evoluir tan-
to acima de 120 milhões de toneladas por 
causa do clima, que pode não ser tão favo-
rável. O aumento do frete, que deve repre-
sentar acréscimo de 5% a 10% no custo de 
produção, também segura uma expansão 
maior de área.

Negócio da China CRISE COMERCIAL ENTRE OS ESTADOS UNIDOS 
E A ChINA E qUEBRA NA ARgENTINA PõEM O BRASIL 

COMO PRINCIPAL FORNECEDOR AO MERCADO ChINêS

A ordem no setor é AproveitAr o 
momento e os prÊmios compensAdores



Innovations for a better world.

A Bühler é sua parceira ideal para
sistemas de armazenagem de soja: 
do recebimento e pré-limpeza,
armazenamento e secagem até o
transporte dos grãos.
Com equipamentos de alta eficiência que
aumentam o tempo de armazenagem e
qualidade do produto, contribui para um
processo mais seguro e com menos 
perda.

Saiba mais em:
www.buhlergroup.com
media.southamerica@buhlergroup.com

Soluções diferenciadas 
do recebimento ao 
transporte de grãos.C
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A trade war between the United States 
and China, which generated extra tariffs 
on thousands of products on both sides, 
ended up giving a golden opportunity to 
the Brazilian soybean supply chain. Avoid-
ing soybean purchases from the United 
States, which used to be the country’s big 
supplier, China concentrated its purchas-
es in Brazil and Argentina in 2018, generat-
ing opportunities viewed by the soybean 
producers as “a hell of a deal”: remunerat-
ing prices and strong demand. 

With an eye on record exports of the soy-
bean complex, Brazil also took advantage 
of Argentina’s drought stricken crop, which 
concentrated even further Asia’s intentions 
to acquire our national crop. From January 
to September, for example, Brazil export-
ed 83.46 million tons of soybean, meal and 
soybean oil, compared to the 73.313 million 

tons in the same period a year before. Reve-
nue fetched in the first nine months in 2018 
totaled US$ 33.6 billion, against US$ 27.72 bil-
lion in the same period in 2017. The numbers 
already outstrip the performance in 2017.

Although projecting smaller export vol-
umes towards the next season, owing to the 
smaller availability and low stocks in Brazil, an-
alysts maintain that the Country will keep the 
ports busy with shipments destined for China.

Leonardo Amazonas, soybean market 
analyst at the National Food Supply Agen-
cy (Conab), considers that the low ending 
stock forecast for Brazil  should keep prices 
high throughout 2019. “Should the trade war 
between the two global giants hold, we will 
have another year in which, if the soybean 
prices at the Chicago Exchange are not favor-
able, premiums will make up for it”, he says. 

In the meantime, Amazonas issues a 

warning. A substantial increase in the Brazil-
ian soybean crop and an agreement between 
China and the United States could turn into a 
very bad scenario. “The following is what the 
supply chain most fears: an expressive sup-
ply, a recovery of the crop in Argentina, the 
United States with huge stocks, Brazil with a 
record production volume and the market 
in a standstill in the continent”, he argues. It 
would knock down prices, a panorama that 
nobody wishes. That is why the supply chain 
has been advised to move with caution”.

The analyst believes that Brazil will ex-
pand its planted area by 3%, but that the 
production volume should not evolve that 
much over 120 million tons because of the 
not so favorable weather conditions. The 
increase in freight costs, representing from 
5% to 10% over the production cost, also 
curbs any bigger expansion. 

A hell of a deal 
COMMERCIAL CRISIS BETwEEN ThE UNITED STATES AND ChINA, 

AND CROP FAILURE IN ARgENTINA TURN BRAzIL 
INTO ThE MAIN SUPPLIER OF ThE ChINESE MARkET

the sector is urGed to tAke AdvAntAGe oF 
the moment And oF the compensAtinG rewArds
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l eFeiTo PráTiCo
Com a avidez chinesa pelo grão nacional, as exportações cresceram como nunca, a ponto de reduzirem levemente o esma-

gamento e levarem à indicação de um dos mais baixos estoques de passagem da história recente. “Este cenário deve se manter, 
desde que a demanda da China permaneça”, explica Leonardo Amazonas, da Conab, estimando aumento de área em 3% para a 
soja no Brasil na temporada 2018/19, que já estava sendo plantada. Ainda assim, a produção deve ser igual, em torno de 120 mi-
lhões de toneladas, porque o clima tende a não alcançar a condição de excelência do ciclo 2017/18.

Ele argumenta que, por uma situação de logística e de posicionamento no mercado, atualmente para o Brasil é melhor ven-
der o grão para o mercado externo. “Por toda a estrutura de logística e de processamento, a China adquire matéria-prima. O mer-
cado global que sobra para óleo e farelo, em comparação, é pequeno. E o Brasil teria maior custo para competir, em especial pe-
los subsídios norte-americanos”, reconhece.

Como a demanda pelo grão determina o prêmio, e o mercado internacional sinaliza para comprar do Brasil e não dos EUA, os 
preços evoluíram. Tanto que baixaram muito nos Estados Unidos até o início de outubro e aumentaram no Brasil. A média de se-
tembro bateu em US$ 2,20, mais CBOT indicando em torno de US$ 10,50, e, com as cotações mais altas até o final de setembro, 
houve momentos em que a saca de soja chegou em alguns portos perto de R$ 100,00, descolando do preço de paridade. 

A comercialização da safra 2018/19 manteve-se lenta, seja pela expectativa de safra, pelo câmbio ou pelo frete mais alto (em 
média, em 5%). Alguns produtores se negaram a fechar contratos futuros em setembro por R$ 77,00 de referência. “Na média 
histórica é um preço bom, mas o sojicultor estava convencido de que iria subir mais”. A indefinição eleitoral, seguida da polariza-
ção, gerou fortes oscilações nas cotações do dólar (entre R$ 4,15 e R$ 3,70). E isso também afeta o fluxo do mercado spot e futuro.

O mercado brasileiro de soja e derivados apresen-
tou características muito peculiares ao longo de 2018 
sob influência de três fatores em especial: o compor-
tamento do câmbio, a disputa comercial entre Esta-
dos Unidos e China e a colheita frustrada da Argenti-
na, afetada pela seca. 

Se por um lado os chineses passaram a buscar 
mais soja no Brasil por conta do desentendimento co-
mercial com os norte-americanos – e cobrindo com 
prêmios nos portos a queda das cotações da Bolsa de 
Chicago – e da menor oferta argentina, por outro lado 
o dólar mais valorizado fez os preços em moeda bra-
sileira tornarem-se ainda mais atraentes. 

Este cenário gerou disputa entre indústrias de es-
magamento e exportadores de grão pela matéria-pri-
ma em algumas regiões, ajudando a consolidar rapida-
mente a valorização interna. Até o final de setembro, o 
cenário manteve-se remunerador por estas circunstân-
cias, em que pese os problemas acarretados por um lo-
caute de caminhoneiros e empresas de transporte, que 
resultou na majoração do frete por decreto, agregan-

do custos aos exportadores e às indústrias. Às véspe-
ras das eleições no primeiro turno, o câmbio fortaleceu 
o real e acalmou o mercado. Mas o custo do transpor-
te passou a afetar a nova safra em vias de ser plantada.

Leonardo Amazonas, analista de mercado da Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), lembra 
que o ano começou com as cotações da soja na Bolsa 
de Chicago equilibradas entre US$ 9,00 a US$ 9,50 por 
bushel. “Uma quebra na safra argentina gerou peque-
no aumento na CBOT (Bolsa de Chicago), e uma previ-
são de que os EUA iriam plantar 1% a menos ajudou a 
elevar os preços internacionais. As cotações, na Bolsa, 
subiam, até que se iniciou a guerra comercial e a safra 
americana confirmou-se como recorde”, lembra.

Com os chineses negando-se a comprarem soja 
dos EUA, a projeção dos estoques na América do Norte 
subiu e os preços caíram, a ponto de o governo anun-
ciar subsídio ao produto norte-americano visando ala-
vancar as exportações para outros destinos, melhorar 
o consumo interno, diminuir os estoques e compensar 
em parte a perda em relação ao grande cliente asiático.

CÂMBIO, DISPUTA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS 
E ChINA E A SECA NA ARgENTINA REFLETEM-SE NO MERCADO 

E NAS ExPORTAÇõES BRASILEIRAS DE SOJA

m e r c A d o
M a r k e t

o eFeito chinÊs Foi FundAmentAL 
pArA construir o cenário de neGÓcios

Melhor do que a 
encomenda
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The Brazilian soybean market and de-
rivatives has shown peculiar characteristics 
in 2018 under the influence of three specif-
ic factors: the exchange rate behavior, the 
trade war between the United States and 
China and the crop failure in Argentina, af-
fected by drought conditions.

If, for one thing, China began to purchase 
more soybean from Brazil as a result of the 
trade crisis between the two countries – whilst 
resorting to the premium pricing policy at the 
ports to make up for the lower quotes at the 
Chicago Mercantile Exchange -  along with 
the smaller supply in Argentina, on the other 
hand, the highly valued dollar made prices in 
Brazilian currency even more attractive. 

This scenario gave rise to fierce competi-
tion between soybean processing industries 
and grain exporters for the raw material in cer-
tain regions, thus speedily consolidating the 
value of the grain in the domestic market. Up 
to late September, the scenario remained re-
munerating, as a result of these circumstanc-
es, notwithstanding the problems brought 
about by the truckers’ and transport compa-
nies’ strike, which resulted into a government 
decree that raised freight costs, with export-
ers and industries incurring higher costs. On 
the eve of the first round of the presidential 
elections, the exchange rate strengthened 
the Real and calmed down the market. Trans-
portation costs are beginning to affect the new 
crop now about to be planted.

Leonardo Amazonas, marketing analyst 
at the National Food Supply Agency (Conab), 
recalls that the year started with the soy-
bean quotes at the Chicago Mercantile Ex-
change balanced between US$ 9 and US$ 
9.50 per bushel. “A crop failure in Argentina 

generated a small increase at the CBOT (Chi-
cago Board of Trade), and a prevision of the 
United States intention to plant a one-per-
cent smaller crop, a fact that prevented the 
international prices from rising. The quotes, 
at the Chicago Board, continued rising, and 
only stopped when the trade war was an-
nounced, and the North-American crop con-
firmed its record volume”, he recalls.

With China refusing to buy soybean from 
the United States, the projections for high-
er stocks in the United States made pric-
es drop, so much that the government an-
nounced subsidies to the North-American 
farmers in a clear move to leverage exports 
to other destinations, improve domestic 
consumption, reduce the stocks, thus partly 
making up for the loss of the big Asian client.

l PrACTiCAl eFFeCT
With China’s avidity to buy our national grains, exports rose like never before, to 

the extent that processing decreased slightly. Leading to projections for the smallest 
ending stocks in recent years. “This scenario should hold, provided China’s purchas-
es suffer no interruption”, explains Leonardo Amazonas, from Conab, estimating a 
3-percent area increase for the 2018/19 crop, now at its seeding stage. Even so, the 
size of the crop is supposed to suffer no changes, remaining at about 120 million 
tons, seeing that climate conditions will not be as good as in the 2017/18 season. 

He argues that, for a question of logistics and market position, nowadays it is 
more advantageous for Brazil to export its crop. “For its entire processing and logis-
tic structure, China acquires its raw material. The global market for meal and oil is 
small in comparison. Brazil would incur higher costs in any competition, especially 
when it comes to the North-American subsidies”, he recognizes. 

As demand for the grain determines the premium, and the international market 
signals its intent to buy from Brazil and not from the United States, prices evolved. 
In the meantime, prices in the United States continued on their downward trend 
until early October, but went up in Brazil. The average in September reached US$ 
2.20, with CBOT indicating around US$ 10.50, and, with quotes higher until late 
September, there were moments when a sack of soybean fetched nearly R$ 100, 
getting away from the parity price.

The commercialization of the 2018/19 crop continued on a slow pace, whether for 
crop expectation, or for the exchange rate or higher freight costs (5% on average). Some 
producers refused to close a futures contract in September for R$ 77 as reference. “In 
terms of historical average it is a good price. But the soybean farmers were convinced 
that prices would soar even further”. The undefined election scenario, followed by a po-
larizing atmosphere, gave rise to strong oscillations in the exchange rate (with R$ 3.70 
and R$ 4.15 Real to the dollar). This also affects the flow of the spot market and future.

50

Better than expected
ExChANgE RATE, TRADE wAR BETwEEN ThE UNITED STATES 

AND ChINA AND ThE DROUghT IN ARgENTINA hAVE REFLECTIONS 
ON ThE MARkET AND ON BRAzILIAN SOyBEAN ExPORTS

the chinese eFFect pLAyed A FundAmentAL roLe 
in the construction oF our business scenArio



Ainda que o Brasil venha a elevar sua 
área plantada entre 1% e 3%, de acordo 
com a Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), os preços da soja devem 
se manter remuneradores na safra 2018/19. 
Esta é a projeção de alguns dos principais 
analistas do País, com base num cenário 
que conjuga a continuidade da disputa co-
mercial entre Estados Unidos e China, com 
o país asiático concentrando suas compras 
no Brasil. Com o recuo das cotações na Bol-
sa de Chicago, diante do impasse comer-
cial, mesmo que a atual safra seja grande na 

América do Norte, a estimativa é de que em 
2019 a área nos EUA seja menor, abrindo es-
paço para algodão, milho e trigo.

Mesmo com o suporte de subsídios go-
vernamentais, a manutenção de preços bai-
xos para atrair os demais compradores mun-
diais e substituir, ao menos de forma parcial, 
a demanda da China, reduz o ímpeto de pro-
dução dos sojicultores norte-americanos 
para a próxima temporada. O momento é 
ótimo para os compradores. A expectativa 
também é de recuperação na safra argenti-
na, onde a China passou a buscar, em setem-

bro, farelo de soja, o que não fazia desde ja-
neiro de 2010. Desde junho os chineses não 
compram soja ou farelo nos EUA.

Neste cenário, os analistas consideram 
que o dólar deve flutuar entre R$ 3,50 e R$ 
3,75, e que os prêmios pagos no porto de-
vem compensar cotações mais fracas na 
Chicago Board of Trade (CBOT). A rentabili-
dade, porém, pode não ser tão boa quanto 
foi para aqueles que tinham soja disponível 
no pico de valorização de quase R$ 100,00 
no porto de Paranaguá (PR), entre agosto e 
setembro. Isso porque a tabela de frete e o 

dólar mais alto na compra de insumos am-
pliaram o custo de produção.

O analista Eduardo Vanin, da Agrinvest 
Consultoria, do Paraná, lembra que há o 
cenário político, que deverá interferir no 
mercado, em especial por meio do câm-
bio. Refere que, com maior influência cam-
bial, com o dólar caindo de R$ 4,15 para R$ 
3,70 próximo das eleições do primeiro tur-
no, houve queda dos preços da soja dispo-
nível (safra 2017/18) entre R$ 4,50 e R$ 5,00 e 
da safra nova entre R$ 3,50 e R$ 4,00. Com a 
concentração das compras chinesas no Bra-

sil, não devem ocorrer grandes problemas. 
“As cotações na bolsa e os prêmios se regu-
lam conforme o mercado, mas tendem a se 
manter remuneradores na maior parte do 
tempo, exceto se ocorrer alguma catástro-
fe”, explica Liones Severo, da SimConsult.

Para o analista Flávio França Júnior, che-
fe do Setor de Grãos da Datagro Consultoria, 
a dinâmica de preços no Brasil está muito 
baseada no câmbio. “A queda das cotações 
em Chicago tem sido compensada pelos 
prêmios, pois o mercado chinês precisa da 
soja brasileira”, frisa.

Como será o amanhã
ANALISTAS ARRISCAM PREVER qUE

 A PRóxIMA TEMPORADA DEVE MANTER 
DEMANDA ChINESA E TRAzER REDUÇãO DE 

áREA NOS EUA E RECUPERAÇãO NA ARgENTINA

no brAsiL, os preços devem seGuir 
mAis eLevAdos com o Apetite chinÊs

MUNDO AFORA
• WORLDWIDE

ExPORTAÇõES DE SOJA EM GRãO
ANO Volume (t) Valor (US$ 1 mil/FOB)
2014 45,692 23,278
2015 54,324 20,983
2016 51,581 19,331
2017 68,155 25,718
2018 69,210 27,548*

ExPORTAÇõES DE FARELO DE SOJA
ANO Volume (t) Valor (US$ 1 mil/FOB)
2014 13,716 7,000
2015 14,827 5,821
2016 14,444 5,193
2017 14,177 4,973
2018 13,051 5,193*

ExPORTAÇõES DE óLEO DE SOJA
ANO Volume (t) Valor (US$ 1 mil/FOB)
2014 1,305 1,130
2015 1,670 1,154
2016 1,254 898
2017 1,343 1,031
2018 1,242 901*

COMPLExO SOJA
ANO Volume (t) Valor (US$ 1 mil/FOB)
2015 70,820 27,959
2016 67,280 25,422
2017 83,674 31,722
2018 83,503 33,642*
*Até setembro
Fonte: Conab, outubro de 2018.
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Even if Brazil decides to increase its 
planted area from 1% to 3%, according to 
the National Food Supply Agency (Conab), 
soybean prices should remain remunerative 
in the 2018/19 crop year. This is the projec-
tion by some of the most renowned analysts 
in the Country, on the grounds of a scenar-
io that anticipates the continuity of the trade 
war between the United States and China, 
with the Asian giant concentrating its pur-
chases on Brazil. With the quotes receding 
in the Chicago Board of Trade, in line with 
the commercial bottleneck, notwithstand-
ing the big crop in the United States, it is esti-
mated that in 2019 the area devoted to soy-
bean in the United States will shrink slightly, 
paving the way for cotton, corn and wheat.

Even though relying on government sub-
sidies, the maintenance of low prices to at-
tract other global buyers and replace, at 
least partially, demand from China, North 
American farmers are likely to reduce the 
production for the next season. It is an ex-

cellent scenario for the buyers. There is 
also expectation for a crop recovery in Ar-
gentina, where, in September, China be-
gan to buy soybean meal, a fact that had 
not happened since 2010. Since June, Chi-
na has not bought any soybean or soybean 
meal from the United States.

In such a scenario, analysts take it that 
the dollar should fluctuate from R$ 3.50 to 
R$ 3.75, and that premium prices paid at the 
port should make up for the low quotes at 
the Chicago Board Of Trade (CBOT). Profit-
ability, however, may not be as satisfactory 
as it was for those who had soybean avail-
able when prices reached their peak at al-
most R$ 100 at the port of Paranaguá (PR), 
from August to September. This was be-
cause the freight table and the higher val-
ued dollar, at a time when inputs were pur-
chased, widened the production costs.

Analyst Eduardo Vanin, from Agrinvest 
Consultoria, based in Paraná, recalls that 
there is a political scenario, very likely to in-

terfere with the market, particularly through 
the exchange rate. he has it that with more 
intense influence from the exchange rate, 
with the dollar receding from R$ 4.15 to R$ 
3.70 near the first round of the elections, 
the prices of the soybean still available from 
the 2017/18 season ranged from R$ 4.50 to 
R$ 5.00 and prices of the new crop, from R$ 
3.50 to R$ 4.00. With China’s purchases con-
centrated on Brazil, there should not be big 
problems. “The quotes at the Chicago Board 
of Trade are in line with the market, but tend 
to keep remunerative most of the time, 
should no catastrophe happen”, explains Li-
ones Severo, from SimConsult.

In the view of analyst Flávio França 
Júnior, head of the Grains Sector at Datagro 
Consultoria, the dynamics of prices in Bra-
zil is primordially based on the exchange 
rate. “The drop in the Chicago quotes has 
been compensated by the premium prices, 
seeing that the Chinese market needs Bra-
zilian soybean”, he says. 

What will 
tomorrow be like?

in brAZiL, prices shouLd continue 
hiGh in LiGht oF the chinese Appetite

ANALySTS DARE TO PREDICT ThAT ChINA’S DEMAND FOR SOyBEAN ShOULD 
CONTINUE SOARINg IN ThE NExT SEASON, RESULTINg INTO A SMALLER 
PLANTED AREA IN ThE UNITED STATES, AND A RECOVERy IN ARgENTINA
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O agronegócio, locomotiva da econo-
mia, que às vezes percorre longos e tortu-
osos caminhos com o sobrepeso do Custo 
Brasil, está perdendo potência com o tabe-
lamento dos fretes rodoviários. O alerta é 
de Sérgio Castanho Teixeira Mendes, dire-
tor geral da Associação Nacional de Expor-
tadores de Cereais (Anec). 

Estudo da entidade estima que US$ 5 
bilhões serão agregados ao custo de lo-

gística da safra agrícola 2018/19 – consi-
derando-se soja e milho – por conta do ta-
belamento, o que irá reduzir a renda do 
produtor e da indústria, as margens ope-
racionais e a competitividade do setor. 
Para Mendes, os novos preços de frete são 
impagáveis e decorrem de uma interven-
ção governamental indevida e equivoca-
da sobre as regras de mercado.

Embora acredite na reversão pela Jus-

tiça e no restabelecimento de preços por 
fundamentos mercadológicos, o dirigen-
te preocupa-se com o futuro, pois este 
fator gera insegurança jurídica e restrin-
ge investimentos. “Quem investirá com 
as regras mudando, e para pior, em ple-
no andamento do jogo?”, questiona. Uma 
maneira de neutralizar o impacto do frete, 
procurada pelas empresas, é formar fro-
tas próprias. “É um custo gerado para re-

Caindo pelas tabelas
duzir outro. Administrar frota não é nosso 
negócio ou objetivo”, resume.

Com a soja brasileira bem-demanda-
da, graças ao conflito comercial entre Es-
tados Unidos e China, que gerou prêmios 
interessantes, os exportadores brasileiros 
estão bancando o valor extra do transpor-
te,  imposto após a colheita de 2018. No ci-
clo 2018/19, porém, incidirá no recebimen-
to de insumos e no escoamento da safra, 

afetando toda a cadeia produtiva. “Assu-
mimos o desembolso para honrar os com-
promissos internacionais, pois o pior dos 
mundos da exportação é a quebra de con-
trato. Operando com margens líquidas de 
em torno de 1%, só se paga mais porque 
não há outra maneira. O mercado é base-
ado na credibilidade, e perdê-la seria uma 
tragédia para o País”, resume.

Mendes lembra que o setor aporta cerca 

de US$ 40 bilhões à balança comercial bra-
sileira, o que dispensa cálculos mais apu-
rados para mostrar a relevância de um au-
mento de US$ 5 bilhões em custos de frete. 
“Numa commodity com preços balizados 
por Bolsa de Mercadorias não se pode ter 
um de seus elos com renda tabelada acima 
do que o mercado paga, pois há oscilação 
natural nos preços. O que estamos vivendo 
no Brasil é um absurdo”, frisa.

DECISãO gOVERNAMENTAL qUE ESTABELECEU 
O TABELAMENTO DOS PREÇOS DO FRETE RODOVIáRIO TRAz 

PREJUízOS AOS ExPORTADORES E AFETA TAMBéM à PRODUÇãO

trAnsFerÊnciA de rendA pode superAr 
A us$ 5 biLhões e onerA o setor
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PARA MOVIMENTAR TONELADAS, VOCÊ NÃO PRECISA DE FORÇA:
PRECISA  DE  TECNOLOGIA

www.isomonte.com.br
Rua Cristiano França Teixeira
Guimarães, 265 – CEP: 32010-130
Contagem (MG) – BRASIL 
Fone: +55 31 2128 2600

www.maquinascondor.com.br
Avenida dos Estados, 1383
CEP: 90200-001
Porto Alegre (RS) – BRASIL 
Fone: +55 51 2104 3388

Projeto, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para manuseio, transporte e armazenagem de materiais a granel
para os setores agrícola, siderúrgico, geração de energia, pretrolífero, mineração, portuário e de logística.

Carregador de navios 2000 t/h
Porto de Santos (SP)

Carregador de navios 3000 t/h
Porto de Santos (SP)

Descarregador de navios 300 t/h
Porto de Santos (SP)

Conjunto de 
transportadores para
movimentação e 
armazenagem de soja

VLI - Terminal 
Integrador
de Porto Nacional.
Porto Nacional, 
Tocantins (TO)

Transbordador 
com capacidade de 
carga de navios de 
1500 t/h e
descarga de 
barcaças de
800 t/h.

Terminal Portuário 
Nueva Palmira – 
Uruguai

Agribusiness, locomotive that drives the econ-
omy, which sometimes covers long and winding 
roads enduring the excess weight of the so-called 
Brazil Cost, is losing power with the road freight 
pricing tables. The warning comes from Sérgio Cas-
tanho Teixeira Mendes, general director of the Na-
tional Association of Cereal Exporters (Anec).

A study by the entity estimates that US$ 5 billion 
will be incurred by the cost of logistics in the 2018/19 
crop year – taking into consideration soybean and 
corn – on account of the pricing table, which will re-
duce the profits of the farmers and industry, besides 
affecting the operational margins and the compet-
itiveness of the sector. Mendes maintains that the 
new freight prices are unpayable and stem from an 
unjustifiable and equivocal government decision.

Even though he believes in a Court reversal 
on this issue and prices set up according to mar-
ket bases, the official is worried about the future, 
as this factor gives rise to juridical insecurity and 
restricts investments. “Who would invest when 
there is an atmosphere of rules changing for the 
worse, while the game is going on?” he ques-
tions. A manner to neutralize the impact from the 
freight cost, sought after by the companies, con-
sists in starting their own fleets”, he summarizes.

With Brazilian soybean in great demand, 
thanks to the trade dispute between the Unit-
ed States and China, which gives rise to relevant 
premiums, Brazilian exporters are bearing the ex-
tra transport cost, created after the 2018 season. 
In the 2018/19 growing season, however, it will 
be levied on inputs and crop transportation, af-
fecting the entire supply chain. “We decided to 
bear the cost to make good on our international 
commitments, seeing that the worst thing in the 
world of exports is to fail to make good on a con-
tract. Operating with net margins of about 1%, 
we only pay more because there is no other way. 
The market is based on credibility, and losing it 
would mean a tragedy for the Country”, he sum-
marizes. 

Mendes recalls that the sector accounts for 
about US$ 40 billion of the Brazilian balance of 
trade, which makes any accurate calculations un-
necessary to show the relevance of a US$ 5 billion 
increase in freight costs. In a commodity with pric-
es delimited by a Commodities Exchange it is not 
possible for one of its links to fetch prices higher 
than the ones paid by the market, as there is natural 
price oscillation. What we are experiencing in Brazil 
is simply absurd”, he states.

l MArCo
O diretor geral da Associação Nacional de Exportado-

res de Cereais (Anec), Sérgio Castanho Teixeira Mendes, 
considera que o tabelamento dos fretes é um marco na 
história das exportações brasileiras no mesmo patamar 
da Lei Kandir. “No entanto, enquanto a lei serviu para fa-
vorecer as vendas ao exterior, a nova regra faz exatamente 
o contrário: onera os embarques e retira a competitivida-
de da soja brasileira”, afirma. Mendes aconselha cautela 
aos empresários e aos produtores e avalia que as empre-
sas representativas do agronegócio devem seguir pressio-
nando por posicionamentos da Justiça e do governo. “Te-
mos de seguir trabalhando e com esperanças de que essa 
medida será revista e anulada”, encerra.

l MArK
The general director of the National Association of Cere-

al Exporters (Anec), Sérgio Castanho Teixeira Mendes, has 
it that the road freight pricing table is a mark in the histo-
ry of Brazilian exports, equivalent to the Kandir Law. “Nev-
ertheless, while the Law encouraged sales abroad, the new 
rule does exactly the opposite: it is a burden on the ship-
ments and eliminates the competitiveness of Brazilian soy-
bean”, he says. Mendes recommends caution to entrepre-
neurs and farmers, and considers that the representative 
companies of Brazilian agribusiness should continue ex-
erting pressure on the government and on the Courts. “We 
have to continue working in the hope to have this rule re-
vised and annihilated”, he concludes.

Blaming 
the pricing tables

income trAnsFer couLd exceed 5 biLLion doLLArs 
And is An unnecessAry burden on the sector

gOVERNMENT DECISION ThAT ENACTED ROAD 
FREIghT TRANSPORT PRICINg TABLES CAUSES 

LOSSES TO ExPORTERS AND ALSO TO PRODUCTION
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O Brasil consolida cada vez mais sua posição como grande pro-
dutor e exportador da soja em grãos e, nos últimos anos, ampliou 
o volume processado da matéria-prima para produzir farelo, óleo 
e derivados. Este movimento deve continuar. Sem dúvida, são nú-
meros importantes, mas a cadeia produtiva entende que pode-
riam ser ainda melhores.

Para se ter ideia, em termos de processamento, no ciclo 
2017/18 a indústria nacional gerou 32,8 toneladas de farelo de 
soja, o que representa crescimento de 3,8% diante das 31,56 mi-
lhões de toneladas do período 2016/17. Em cinco safras, a evolu-
ção foi de 14%. Os números da exportação projetados pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove) para 2018 
são otimistas e apresentam crescimento de 16,5%, passando de 
14,38 milhões de toneladas para 16,75 milhões de toneladas. 

Com isso, 51% da produção de farelo de soja do Brasil está en-
dereçada a outros países. Em cinco anos, a presença brasileira no 
mercado externo cresceu 21,2%. O salto maior em 2018 não se deve 

Voos mais 
altos

PRODUÇãO E ExPORTAÇãO DE FARELO 
AUMENTAM, MAS ABERTURA DE MERCADOS 
E AqUECIMENTO DAS CADEIAS DE CARNES 

PODERIAM DAR MAIS FôLEgO AO SEgMENTO

diAnte dA exportAçÃo de mAtériA-primA,
os números poderiAm ser meLhores

l o FATor CHinA
Daniel Furlan Amaral, gerente de Economia da Abio-

ve, enfatiza que, diante da rixa comercial entre China e 
Estados Unidos, que estabeleceu sobretaxas aos produ-
tos, o gigante asiático passou a demandar volumes his-
tóricos do Brasil. A China, porém, é mercado tradicional 
de grão, pois tem grande capacidade de esmagamento 
instalada e um sistema de verticalização das compras 
que dá preferência à matéria-prima.

Com a disputa comercial, a soja americana sofreu desá-
gio na China, o que gerou aumento nas cotações da commo-
dity no Brasil e na Argentina. Isso aumentou o custo da ma-
téria-prima industrial e reduziu a competitividade do farelo 
e do óleo nacionais. “O cenário é ótimo para o grão, mas 
afeta a capacidade de exportar produtos de alto valor agre-
gado”, explica o dirigente. Fica pior porque, com boa safra e 
sem demanda chinesa, os EUA precisam reduzir estoques e 
passaram a competir de forma agressiva nos mercados com-
pradores do país, como a Europa e o Sudeste Asiático.

 “Com menor demanda, pelos embargos na Europa, 
a indústria local de proteína animal também sente o refle-
xo no custo da matéria-prima para ração, ao menos até a 
próxima safra e/ou até que o mercado consiga se ajustar”, 
adverte. É esperada uma reação com aumento de área na 
safra 2018/19, mas sempre há o temor de que a colhei-
ta avance contando com as aquisições chinesas, e que os 
asiáticos restabeleçam relações com os Estados Unidos e 
isso deixe o Brasil e o mundo com excesso de oferta, o que 
derrubaria os preços globais.

apenas à oportunidade de mercado, mas também à necessidade de 
direcionar a produção local para outros destinos, pela retração no 
mercado doméstico. Embargos à carne brasileira, a exemplo da de 
frango, para a Europa, e o crescimento menor do que o esperado 
nas áreas das proteínas desaqueceram a indústria de rações.

Com isso, o consumo doméstico caiu 4,8%, de 16,28 para 15,5 
milhões de toneladas, que corresponde a 43,7% da produção da 
temporada. Apesar do percalço, no período de cinco anos a de-
manda interna cresceu 4,7%, o equivalente a 700 mil toneladas. 
Ariovaldo zani, vice-presidente executivo do Sindicato Nacional 
da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), diz que após 
uma expectativa de crescimento de 3% no mercado de rações em 
2018 agora o setor comemoraria a repetição do resultado de 2017. 
O anúncio de abertura do mercado indiano para a carne suína bra-
sileira anima o setor de rações, mas para 2019. 

Além de agregar o impacto da paralisação dos caminhoneiros e 
o aumento de até 50% no valor do frete com a nova tabela obrigató-
ria, o setor de farelo – bem como o de proteínas – enfrenta a eleva-
ção do custo da matéria-prima com preços – e prêmios alcançados 
após a demanda histórica do grão pela China. Mesmo que tenha ex-
portado mais, o Brasil deve ingressar em 2019 com o maior estoque 
de farelo dos últimos cinco anos, de 2,144 milhões de toneladas. 
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FARELO DE SOJA • SOyBEAN MEAL

PANORAMA DA DISPONIBILIDADE DE FARELO DE SOJA NO BRASIL
ANO 2013  2014  2015  2016  2017  2018 (P)
Estoque inicial 1.089 988 1.124 1.078 1.233 2.144
Produção 27.621 28.752 30.765 30.229 31.577 32.800
Importação 4 1 1 1 2 0
Consumo doméstico 14.350 14.799 16.017 15.837 16.285 15.500
Exportação 13.376 13.817 14.796 14.238 14.383 16.750
Estoque final 988 1.124 1.078 1.233 2.144 2.694
(P) = Previsão.
Fonte/Elaboração: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística, setembro de 2018.

Brazil is increasingly consolidating its po-
sition as big producer and exporter of soy-
bean and, over the past years, the Country 
expanded the volume of raw material pro-
cessed for the production of meal, oil and 
derivatives. This trend should continue. 
Without any doubt, these are important 
numbers, but supply chain officials under-
stand that they could be better. 

To have an idea, in terms of processing, 
in the 2017/18 growing season the national 
industry generated 32.8 million tons of soy-
bean meal, up 3.8% from the 31.56 million 
tons in the 2016/17 crop year. In five seasons, 
the evolution reached 14%. The export fig-
ures projected by the Brazilian Vegetable Oil 
Industries Association (Abiove) for 2018 are 
optimistic and show a growth of 16.5%, from 
14.38 million tons to 16.75 million tons. 

As things stand, 51% of the soybean 
meal produced in Brazil is destined for other 
countries. In five years, the presence of Bra-
zil in the foreign marketplace  soared 21.2%. 
The higher jump in 2018 is not only credit-
ed to market opportunities, but also to the 
need to send our local production to other 
destinations, due to the shrinking scenar-

io in the domestic market. Embargoes on 
Brazilian meat, like the embargo on chick-
en meat to Europe, and the lower than ex-
pected growth in the production of protein 
weakened the feed industries. 

As a result, domestic consumption 
dropped 4.8%, from 16.28 to 15.5 million tons, 
which correspond to 43.7% of the production 
in the season. Despite the setback, in a five-
year period, domestic demand soared 4.7%, 
equivalent to 700 thousand tons. Ariovaldo 
zani, executive vice-president of the Nation-
al Union of the Animal Feed Industry (Sindi-
rações), says that after an expectation of a 3% 
increase in the feed market in 2018 now the 

sector is celebrating a repetition of the 2017 
result. The announcement of the entrance of 
Brazilian pork into the Indian market encour-
ages the feed sector, but for 2019.

Besides suffering the consequences of 
the truckers’ strike and an increase of up to 
50% in freight costs with the new mandato-
ry price table, the soybean meal sector –as 
well as the protein sector – face the higher 
cost of the raw material – and premium pric-
es achieved after the historical demand of 
the grain by China. Although having export-
ed more, Brazil should start 2019 with the 
highest stock of meal in the past five years, 
totaling 2.144 million tons.

l THe CHinA FACTor
Daniel Furlan Amaral, Economy Manager at Abiove, emphasizes that, in light of the trade war be-

tween China and the United States, which issued tariffs on products, the Asian giant began to demand 
historical volumes from Brazil. China is, however, a traditional market of the grain, as this country has a 
huge processing capacity and a vertical purchasing system that gives priority to raw material. 

Due to the trade war, American soybean fetched lower prices in China, which gave rise to the 
quotes of the commodity in Brazil and in Argentina. It pushed up the price of the industrial raw ma-
terial and reduced the competitiveness of the national oil and meal. “The scenario is promising for 
the grain, but adversely affects the capacity to export value-added products”, the official explains. 
Things get worse because, with an abundant crop and without any demand from China, the United 
States needed to reduce the stocks, and began to compete aggressively in the markets that purchase 
soybean from Brazil, like Europe and Southeast Asia. 

“Due to  shrinking demand, because of the embargoes in Europe, the local animal protein sector 
also absorbs the reflection  of the cost of the raw material for manufacturing animal feed, at least un-
til the next season and/or until the market manages to adjust itself”, he warns. A reaction is expect-
ed with a bigger area devoted to soybean in the 2018/19 growing season, but there is always fear that 
the crop will soar on the grounds of China’s purchases,  without overlooking the chance for the rela-
tionship between the United States and China to get back on track, thus leaving Brazil and the world 
with soybean surpluses, which would knock down global prices.Higher flights

MEAL PRODUCTION AND ExPORTS RISE, BUT NEw MARkETS AND 
MORE ACTIVE MEAT SUPPLy ChAINS COULD REVITALIzE ThE SEgMENT in LiGht oF rAw mAteriAL exports, 

there couLd be more promisinG numbers
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A indústria brasileira indica um cenário ideal para a aproximação comercial com a Chi-
na: estreitar as relações a ponto de mostrar que o País é parceiro confiável, que sempre 
oferecerá alimentos de boa qualidade, com estabilidade de oferta e a preços competiti-
vos. “Desta forma, em contrapartida a essa postura cooperativa e parceira do Brasil, o go-
verno chinês deveria abrir um pouco o seu mercado ao nosso farelo, ao óleo e às proteí-
nas animais”, destaca Daniel Furlan Amaral, da Abiove. 

O momento seria oportuno porque o tigre asiático passa por crise sanitária e registra 
casos de febre suína. “A melhor maneira de seguir atendendo o seu próprio consumidor 
é importar ao menos parte do volume necessário ao abastecimento ideal, o que também 
permitiria às processadoras brasileiras lidarem com o impacto dos preços da matéria-pri-
ma”, explica.

Conforme Amaral, o governo eleito do Brasil deve rever as relações comerciais e bus-
car vender mais produtos transformados. “Não faz sentido exportar tanto grão e garantir 
a segurança alimentar de outro país sem a necessária reciprocidade de uma abertura co-
mercial aos nossos produtos de maior valor agregado”, enfatiza. 

Para isso, a Abiove trabalha em duas frentes. Na primeira, com o governo brasileiro, bus-
ca cadastrar fábricas nacionais de farelo e de óleo a fim de torná-las aptas a exportar para a 
China. Na segunda frente, incentiva o diálogo diplomático do Brasil com a China para buscar 
a abertura do mercado deste país. “Ainda que não exista a percepção de algo concreto até 
agora, o diálogo já foi estabelecido e há esperanças. Dependerá só da vontade do governo 
chinês”, resume, considerando que este, sim, seria o cenário ideal para a indústria nacional.

The Brazilian industry indicates an ideal scenario for 
business relationships with China: start building closer 
relationships that attest to the Country’s status as a reli-
able partner, always supplying quality food, without in-
terruptions and at competitive prices. “By doing so, in re-
sponse to Brazil’s cooperative and partnership posture, 
it is expected that the Chinese government will gradual-
ly open its market to Brazil’s soybean meal, oil and ani-
mal proteins”, argues Daniel Furlan Amaral, from Abiove.

It would be a timely moment because the Asian gi-
ant is going through a phytosanitary crisis and registers 
outbreaks of classical swine fever. “The best way for Chi-
na to meet the needs of its consumers consists in im-
porting at least a portion of the volume needed for ideal 
supply, a fact that would equally make it possible for the 
Brazilian processing industries to deal with the impacts 
generated by the prices of the raw material”, he explains.

According to Amaral, the new Brazilian government 

should revise the commercial relationships and try to 
sell more transformed products. “It makes   sense for 
Brazil to export huge amounts of kernels that guaran-
tee other countries’ food safety without the necessary 
commercial reciprocity for our value-added products”, 
he comments.

To this end, Abiove has been working on two fronts. 
The first, with the Brazilian government, the targets con-
sists in registering national soybean meal and oil facto-
ries with the purpose to qualify them for exporting to 
China. On the second front, it encourages diplomatic di-
alogues between Brazil and China in order to convince 
the Chinese government to allow Brazilian products into 
its market. “Even though there is still no clear perception 
of something real to date, dialogues have already start-
ed and there is hope. It will only depend on the Chinese 
government”, he summarizes, taking it that it would re-
ally be the ideal scenario for the national industry. 

Cenário ideal Ideal scenario
BRASIL PODE APROVEITAR A PROxIMIDADE 

COMERCIAL COM A ChINA PARA ESTABELECER RELAÇõES 
COMERCIAIS MAIS DURADOURAS, BOAS PARA AMBAS AS PARTES

BRAzIL COULD TAkE ADVANTAgE OF ITS COMMERCIAL 
PROxIMITy wITh ChINA FOR BUILDINg SOLID AND LASTINg 

BUSINESS RELATIONShIPS, gOOD FOR BOTh PARTIES

Abiove buscA incentivAr o diáLoGo 
dipLomático do brAsiL com A chinA

Abiove seeks to encourAGe brAZiL’s 
dipLomAtic diALoGue with chinA
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Contexto
 promissor

consumo interno de ÓLeo deve 
crescer 9,5%, por cAusA do biodieseL

O crescimento do mercado interno tem sido o 
grande motor da produção de óleo de soja no Bra-
sil, que deve confirmar oferta de 8,5 milhões de to-
neladas na temporada de 2018 e registrar avanço 
de 2,5% sobre 2017. Os dados são da Associação 
Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove). A 
demanda é alavancada pelas colheitas crescentes 
do grão e pelo aumento do uso de biodiesel junto à 
frota nacional. Com isso, o consumo doméstico de-
verá alcançar 7,750 milhões de toneladas, 9,5% de 
crescimento sobre as 7,094 milhões de toneladas 
atingidas na temporada anterior. O restante são vo-
lumes exportados e estoques.

A adoção da mistura de 10% de biodiesel ao 
óleo combustível fóssil (B10) no Brasil a partir de 
março de 2018 é o principal fator do aumento no 
consumo interno, segundo Daniel Furlan Amaral, 
gerente de Economia da Abiove. Também chama a 
atenção que, em 11 anos, esta será a primeira tem-
porada em que o País terá estoque de passagem 
tão baixo: 163 mil toneladas. “São números ajusta-
dos, em especial pela evolução do consumo inter-
no e pela demanda da matéria-prima”, diz Amaral.

Ele antecipa que tanto o consumo quanto a pro-
dução devem aumentar em 2019. “Teremos a adi-
ção de biodiesel elevada a 11%, e sucessivamen-
te até 2023, com pelo menos um ponto percentual 
acrescido ao ano”, enfatiza. Se o mercado interno 
dá suporte a importantes avanços, em contraparti-
da as exportações vão cair. O forte volume de com-
pra da soja em grão pelos chineses no Brasil gerou 
maior oferta norte-americana e a pressão de ofer-
ta do óleo dos EUA a preços competitivos na Euro-

pa e em outras regiões compradoras. Sem possibi-
lidade de concorrer com os preços da nova safra da 
América do Norte, o óleo brasileiro deve registrar 
redução de 10,4% nas exportações, ou 140 mil to-
neladas, de 1,34 milhão para 1,2 milhão de tonela-
das, conforme projeção da Abiove.

DESTINOS O óleo de soja do Brasil seguiu 
para mais de 50 países até agosto de 2018. O des-
taque, por bloco, é o Sudeste Asiático, que de-
mandou 71% do volume exportado, a China com 
16%, a África com 6%, o Oriente Médio com 4% 
e as Américas com 3% de participação em volu-
me. Em receita, foram movimentados US$ 845 mi-
lhões. Para a Abiove, no mercado externo a prio-
ridade é ampliar mercados e avançar também 
onde o Brasil já está estabelecido, o que, diante da 
oferta competitiva dos Estados Unidos, se tornou 
um pouco mais difícil na atual temporada.

De janeiro a agosto de 2018, o Sul do Brasil res-
pondeu por 92% das exportações nacionais de 
óleo de soja, com o Paraná alcançando 77% (via 
Porto de Paranaguá), o Rio Grande do Sul, 14% 
(via Porto de Rio Grande) e Santa Catarina, 1% (via 
Porto de Itajaí). Manaus, no Amazonas, represen-
ta 6% em volume. A proporcionalidade deve se 
manter até o final do ano. A expectativa para 2019 
é de estabilidade a até de recuperação no merca-
do externo, pelo menos aos patamares de 2017, a 
depender de fatores como a oferta, o preço inter-
no e a avidez chinesa pelo grão. A expectativa de 
uma safra maior, turbinada pelo interesse asiáti-
co, ajuda neste sentido.

PRODUÇãO DE óLEO DE SOJA ESTá ESTIMADA EM 
8,5 MILhõES DE TONELADAS, VOLUME 2,5% SUPERIOR 

àS 8,443 MILhõES DE TONELADAS CONSOLIDADAS EM 2018 
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Promising scenario 
SOyBEAN OIL PRODUCTION IS ESTIMATED AT 8.5 MILLION TONS, 
UP 2.5% FROM ThE 8.443 MILLION TONS CONSOLIDATED IN 2018

domestic consumption oF oiL bound 
to Grow 9.5%, on Account oF biodieseL
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óLEO DE SOJA • SOyBEAN OIL

ANO 2013  2014  2015  2016  2017  2018 (P)
Estoque inicial 314 288 328 242 356 413
Produção 7.075 7.443 8.074 7.885 8.433 8.650
Importação 5 0 25 66 58 50
Consumo doméstico 5.723 6.109 6.521 6.580 7.094 7.750
Exportação 1.383 1.295 1.665 1.257 1.340 1.200
Estoque final 288 328 242 356 413 163
(P) – Previsão.
Fonte/Elaboração: Abiove – Coordenadoria de Economia e Estatística, setembro de 2018.

The growth of the domestic market 
has been the locomotive that drives the 
production of soybean oil in Brazil, which 
should confirm the supply of 8.5 million 
tons in the 2018 season, up 2.5% from 
2017. These data were released by the 
Brazilian Vegetable Oil Industries Associa-
tion (Abiove). Demand is leveraged by the 
ever-increasing soybean crops and by the 
more intensive use of biodiesel by the na-
tional fleet. For this reason, domestic con-
sumption is bound to reach 7.750 million 
tons, representing an increase of 9.5% 
from the 7.094 million tons produced in 
the past season. The remaining oil is ex-
ported or stockpiled. 

The introduction of the B10 biodiesel 
program (10% biodiesel blended with fos-
sil fuels) in Brazil in March 2018 is the main 
factor that explains the soaring domestic 
consumption, according to Daniel Furlan 
Amaral, economy manager at Abiove. he 
also recalls that in 11 years this will be the 
first season in which the Country will have 
such a low ending stock: 163 thousand 
tons. “These are very tight numbers, es-

pecially due to the evolution in consump-
tion and demand for raw material”, Ama-
ral comments.

he anticipates that consumption and 
production should go up in 2019. “We will 
have an 11 percent biodiesel blend, and 
successively until 2023, with at least one 
percentage point more a year”, he stress-
es. If the domestic market lends support 
to important steps forward, in contrast, ex-
ports will drop. The hefty purchases of Bra-
zilian soybean by China resulted into big-
ger North-American supplies and a supply 
pressure effect of the USA oil at competi-
tive prices in Europe and in other soybean 
oil buying regions. With no chances to com-
pete with the prices of the new crop of the 
United States, Brazilian oil exports are like-
ly to drop 10.4%, or by 140 thousand tons, 
from 1.34 million to 1.2 million tons, ac-
cording to projections by Abiove officials. 

DESTINATIONS Brazil’s soybean 
oil was shipped to upwards of 50 coun-
tries until August. The highlight, per bloc, 
is Southeast Asia, which imported 71% of 

the volume, China with 16%, Africa with 
6%, the Middle East with 4% and the Amer-
icas with 3%. In terms of revenue, these ex-
ports brought in US$ 845 million. Abiove of-
ficials think that in the foreign scenario the 
priority consists in finding new markets, 
whilst expanding the existing ones, which, 
in light of the competitive supplies com-
ing from the United States has become a 
little more difficult in these days.

From January to August 2018, South 
Brazil accounted for 92% of the national 
soybean oil exports, with Paraná reaching 
77% (via Port of Paranaguá), Rio Grande do 
Sul, 14% (Port of Rio Grande) and Santa Ca-
tarina, 1% (Port of Itajaí). Manaus, in the 
Amazon, represents 6% in volume. These 
proportional figures are supposed to suf-
fer no changes until year’s end. The expec-
tation for 2019 is for stability and recovery 
of the foreign market, at least to the 2017 
levels, but depending on factors like offer, 
domestic prices and China’s willingness to 
purchase the kernel. The expectation for 
a bigger crop, driven by Asian interests, is 
good help within this context.
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Depois de o país ter adotado em março 
de 2018 a mistura de 10% de biodiesel ao 
combustível fóssil (B10), a Associação dos 
Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio) 
quer alcançar metas mais arrojadas. A enti-
dade defende junto ao governo federal o au-
mento gradual da mistura do biocombustí-
vel ao diesel em pontos percentuais ao ano 
até 2022, quando se alcançará o limite legal 
de 15% (B15). A meta tem como condição a 
evolução da capacidade brasileira de pro-
duzir o combustível.

A Associação Brasileira da Indústria de 
Óleos Vegetais (Abiove) apoia a proposta, 
mas defende para 2019 a adoção do B11, ou 
seja, adição de 11% de biodiesel ao diesel 
fóssil, e assim gradativamente até 2023. Da-
niel Furlan Amaral, gerente de economia da 
Abiove, considera que, se o setor se expan-
dir mais rapidamente e houver demanda, o 
processo pode ser gradativamente  acelera-
do. “O importante é definirmos o cronogra-

ma, que pode ser revisto de acordo com a 
necessidade”, explica.

Com a adoção do B10, a demanda nacio-
nal do biocombustível passará de 4 bilhões de 
litros em 2017, quando vigorava o B8, para 5,3 
bilhões de litros. De 2005, quando foi implan-
tado o Programa Nacional de Produção e Uso 
do Biodiesel, a dezembro de 2017 foram pro-
duzidos no País quase 30 bilhões de litros. O 
Brasil é o segundo maior produtor e consu-
midor mundial, atrás dos Estados Unidos e à 
frente de Alemanha e Argentina. Cerca de 70% 
do biodiesel brasileiro tem a soja como maté-
ria-prima. A Aprobio quer ajustes semestrais 
na mistura, nos meses de março e setembro, 
que permitiriam alcançar a meta em 2022, um 
ano antes do previsto. O objetivo é mais ambi-
cioso: a futura adição de 20%, o B20.

Júlio Minelli, diretor superintendente da 
Aprobio, assegura que a previsibilidade de 
médio prazo é benéfica para toda a cadeia 
produtiva, que terá tempo de adequar e pla-

nejar a demanda. Destaca que o biocom-
bustível tem sido competitivo e traz vanta-
gens para a saúde, agregação de valor às 
matérias-primas, geração de emprego e 
renda e ganhos ambientais.

O Ministério de Minas e Energia analisa 
a proposta e considera duas possibilidades 
de avanço, lenta ou célere, a depender da 
competitividade em preço e oferta. E a con-
diciona à conclusão de testes em veículos e 
motores que validem amplamente a mistu-
ra B15, conforme determina a lei.

O maior uso de biocombustíveis faz parte 
do Renovabio, programa do governo federal 
que busca melhorar a eficiência energética e 
reduzir as emissões de gases causadores do 
efeito estufa, o que contribui para que o Bra-
sil cumpra compromissos firmados no Acor-
do de Paris dentro da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças do Cli-
ma. Entre as metas está reduzir as emissões 
de carbono em mais de 10% até 2028.

Grão que move o País DEMANDA DE BIODIESEL é CRESCENTE E PODERIA 
TER ANTECIPADA A MISTURA COM COMBUSTíVEL FóSSIL 

ELEVADA A 15%, SE DEPENDESSE APENAS DO SETOR

brAsiL deve consumir 5,3 biLhões de 
Litros de biodieseL em 2018, GrAçAs Ao b10

l CAPACidAde eXisTe 
A capacidade instalada de processamento de biodiesel nas 50 usinas do Brasil atingiu 

8 bilhões de litros em dezembro de 2017, 6,7% acima do existente em dezembro de 2016, 
conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou 
em junho de 2018. O consumo de 4 bilhões de litros correspondeu a apenas 49% da capa-
cidade instalada no País, o que demonstra que há potencial para crescimento. 

O Centro-Oeste (44,2%) e o Sul (41,1%) representam 85,3% de toda a produção nacio-
nal. O Sudeste (7,8%), o Nordeste (6,8%) e o Norte (0,2%) completam o quadro. De todo 
o biodiesel consumido no Brasil em 2017, 3 bilhões de litros foram produzidos a partir do 
óleo de soja, quantidade similar (2,9 bilhões de litros) à observada em 2016. O insumo 
origina 70,1% do volume, seguido pelo sebo bovino, com 13,7%. Outras matérias-primas 
representam 16%, com destaque para algodão, materiais graxos e girassol.
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After the introduction of the 10 percent 
blend of biodiesel with fossil fuels (B10) in 
March 2018, the Brazilian Association of Bio-
diesel Producers (Aprobio) is inclined to 
achieve bolder targets. The entity is urging the 
federal government to gradually increase the 
percentage of biodiesel blended with fossil 
diesel, on an annual basis, by 2022, when the 
legal limit of 15% (B15) is achieved. The target 
takes into consideration the evolution of the 
capacity to produce this fuel.

The Brazilian Vegetable Oil Industries As-
sociation (Abiove) lends its support to the sug-
gestion, and argues in favor of the B11 in 2019, 
that is to say, 11% biodiesel blended with fos-
sil diesel, gradually evolving to the target by 
2023. Daniel Furlan Amaral, economy manager 
at Abiove, considers that, should the sector ex-
pand faster and if there is demand, the process 
could be accelerated proportionally. “It is im-
portant to define the chronogram, which could 
be revised if necessary”, he explains. 

With the introduction of the B10, national 
demand for biofuels will jump from 4 billion li-
ters in 2017, when the B8 was in force, to 5.3 bil-
lion liters. From 2003, when the National Pro-
gram for the Production and Use of Biodiesel 
was implemented, to December 2017, nearly 
30 billion liters were produced in Brazil. The 
Country is the second largest global producer 
and consumer, coming only after the United 
States and ahead of Germany and Argentina. 
About 70% of the biodiesel produced in Brazil 
is derived from soybean. Aprobio officials ad-
vocate biannual adjustments of the blending 
process, in the months of March and Septem-
ber, which would make it possible to achieve 
the target in 2022, one year ahead of sched-
ule. The objective is more ambitious: the fu-
ture 20-percent blending, the so-called B20.

Júlio Minelli, superintendent director at 
Aprobio, maintains that the predictability of 
the medium term benefits the entire supply 
chain, which will have enough time to adjust 

and plan the question of demand. he stress-
es that biofuels have been competitive and 
result in health benefits, add value to the raw 
materials, generate jobs and income, not to 
mention environmental gains. 

The Ministry of Mines and Energy analyz-
es the bid and considers two possibilities for 
strides: slow or fast, depending on the com-
petitiveness of prices and supply. And makes 
it dependent on the conclusion of tests in ve-
hicles and engines that attest to the validity of 
the B15 blending, as set forth by law. 

More intensive use of biofuels is an integral 
part of the Renovabio, a program of the feder-
al government focused on  enhancing the effi-
ciency of energy and on reducing the emission 
of greenhouse gases, thus contributing towards 
Brazil’s commitment to make good on the pro-
visions set by the Paris Agreement, within the 
United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change. The targets include a reduction in 
carbon emissions by more than 10%, by 2028.

brAZiL shouLd consume 5.3 biLLion Liters 
oF biodieseL in 2018 thAnks to the b10

Grain that propels the 
Country 

DEMAND FOR BIODIESEL IS RISINg AND COULD 
BENEFIT FROM ThE ANTICIPATION OF FOSSIL FUEL BLENDED 

wITh 15% BIODIESEL, ShOULD IT DEPEND ONLy ON ThE SECTOR

72

l no lACK oF CAPACiTY
The installed biodiesel processing capacity in the 50 

mills in Brazil reached 8 billion liters in December 2017, 
up 6.7% from the existing capacity in December 2016, ac-
cording to the numbers released by the National Agen-
cy of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) in June 
2018. The consumption of 4 billion liters corresponded 
only to 49% of the capacity installed in the Country, a 
fact that attests that there is potential for growth.

The Center-West (44.2%) and the South (41.1%) 
represent 85.3% of the entire national production. 
The Southeast (7.8%), the Northeast (6.8%) and the 
North (0.2%) complete the picture. Considering the 
entire volume of biodiesel consumed in Brazil in 2017, 
3 billion liters were produced from soybean oil, an 
amount similar (2.9 billion liters) to 2016. Soybean ac-
counted for 70.1% of the volume, followed by bovine 
tallow, with 13.7%. Other raw materials represent 
16%, especially cotton, fatty materials and sunflower.

NA BOMBA • AT ThE GAS STATION

ÓLEO DE SOJA UTILIzADO PARA A 
PRODUçãO DE BIODIESEL NO BRASIL
ANO Milhões de toneladas 
2015 2,8
2016 2,6
2017 3,0
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
junho de 2018.

ORIGENS • ORIGINS

PARTICIPAçãO DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA 
A PRODUçãO DE BIODIESEL EM 2017
Óleo de soja   70,1%
Gordura bovina  13,7%
Materiais Graxos 10,3%
Gordura suína  2,2%
Fritura 1,4%
Outros 2,3%
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
junho de 2018.



A ferrugem asiática continua sendo a doença de maior 
impacto na produção brasileira de soja. "E isso que a ocor-
rência da ferrugem até não foi tão agressiva na safra de 
2017/18", informa a engenheira agrônoma Cláudia Godoy, 
pesquisadora da Embrapa Soja, de Londrina (PR). Isso ocor-
reu porque, embora as chuvas tenham atrasado, não permi-
tindo semeaduras logo após o término do vazio sanitário em 
alguns estados (15 de setembro), os produtores semearam 
juntos, assim que se iniciaram as condições, concentran-
do as semeaduras. Na safra 2017/18, o calendário estabele-
cia uma data-limite para o plantio da cultura, seguido pelos 
produtores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e Bahia.

O objetivo do calendário de semeadura é reduzir o nú-
mero de aplicações de fungicidas na safra e, com isso, 
reduzir a pressão da seleção de resistência do fungo 
Phakopsora pachyrhizi aos principais fungicidas utilizados. 
Conforme Cláudia, já foram observadas no campo popu-
lações menos sensíveis a fungicidas inibidores da desme-
tilação (IDM, ou "triazóis"), inibidores de quinona externa 
(IQe, ou "estrobilurinas) e inibidores da succinato desidro-
genase (ISDh, ou carboxamidas"). "Todos os fungicidas sí-
tio-específicos que temos para controle da ferrugem são 
misturas duplas ou triplas desses três modos de ação. Por 
isso, temos de tentar todas estratégias para preservar por 
mais tempo essas moléculas", explica Cláudia. 

Semeaduras tardias podem receber inóculo (esporos 
do fungo) já nos estágios vegetativos, exigindo a anteci-
pação do uso de fungicidas e maior número de aplica-
ções. Esses esporos já vieram de lavouras que receberam 
aplicações, ou seja, já são selecionados. Quanto mais ve-
zes o produto for aplicado, maior a exposição do fungici-
da e maior a chance de acelerar o processo de seleção de 
populações resistentes a esses produtos. A doença está 
presente em todas as regiões produtoras de soja do Bra-
sil. Se não for controlada, as perdas de produção podem 
variar de 30% a 90%. Por ano, estima-se que os agriculto-
res gastem cerca de US$ 2,2 bilhões com a aplicação de 
fungicidas para controlar a ferrugem asiática.

As áreas semeadas tardiamente não representam nem 
1% da soja brasileira. "A janela de semeadura não é uma 
medida que irá resolver o problema da evolução do fun-

go, mas é o que temos no momento para tentar desacele-
rar o processo que vem acontecendo de uma forma muito 
rápida", esclarece a agrônoma. As carboxamidas começa-
ram a ser utilizadas em 2013 e as populações resistentes 
já foram encontradas em 2015. A frequência da população 
resistente ainda é baixa e até agora só há uma mutação 
predominante na população do fungo. "O que pretende-
mos é manter essa frequência baixa por mais tempo, uma 
vez que temos várias carboxamidas que irão ser registra-
das nos próximos anos com boa eficiência para a ferrugem. 
Muitos produtores são contra essa medida, mas é um sa-
crifício de poucos para o bem de todos”, frisa.

Além do estabelecimento de janelas de semeadura, ou-
tra opção de manejo recomendada para reduzir a reprodu-
ção do fungo é o vazio sanitário, que consiste em manter o 
campo sem a cultura e plantas voluntárias no minímo du-
rante 60 dias durante a entressafra. A medida é seguida por 
13 estados e pelo Distrito Federal. Com isso, é possível re-
duzir a sobrevivência do fungo causador da doença duran-
te a entressafra e, assim, atrasar a ocorrência da ferrugem. 
Pelo site do Consórcio, é possível observar que a doença 
começa a aparecer no final de novembro e no início de de-
zembro. “A tendência é o número de relatos no site aumen-
tar de forma expressiva no final de dezembro e no início 
de janeiro", observa Cláudia. “Com o vazio, tentamos imitar 
o que acontece de forma natural nos Estados Unidos e na 
Argentina, onde há um vazio natural provocado pelo inver-
no rigoroso, que não temos aqui no Brasil, e que limita a so-
brevivência do fungo entre as safras.” O plantio de cultivares 
com gene de resistência também pode auxiliar no manejo, 
embora não seja possível dispensar o uso de fungicidas.

Em decorrência da redução da eficiência dos principais 
fungicidas utilizados, um dos paliativos usados para contro-
lar a ferrugem tem sido a aplicação de fungicidas multissí-
tios. "Esses produtos já começaram a ser aplicados em as-
sociação com os fungicidas que temos no mercado para 
aumentar a eficiência de controle e tentar atrasar a seleção", 
relata Cláudia. Novos fungicidas foram registrados, mas de 
combinações dos modos de ação já disponíveis e também 
de combinações com multissítios. "Não há nenhum fungici-
da de modo de ação sítio-específico em avaliação na rede de 
ensaios no momento", destaca. 

despesAs com FunGicidAs estÃo 
estimAdAs em us$ 2,2 biLhões por Ano

Desviando da
ferrugem

SEMEAR MAIS CEDO, ADOTAR O VAzIO SANITáRIO 
E UTILIzAR FUNgICIDAS SãO AS PRINCIPAIS MEDIDAS 

RECOMENDADAS PARA CONTROLE DA FERRUgEM ASIáTICA
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Fungicide costs are estimated 
at us$ 2.2 billion a year

l LOCALIZADAS 
As demais doenças que afetam a cultura da soja ocorrem 

em regiões específicas. Uma delas, segundo a pesquisadora 
Cláudia Godoy, é o mofo branco, também conhecido como 
podridão branca. A doença é causada pelo fungo Sclerotinia 
sclerotiorum, com incidência em regiões altas, acima de 700 
metros, em período chuvosos e com temperatura amena. 
Em algumas regiões, em virtude das condições climáticas 
favoráveis, foi bastante severa em 2017/18. Outra é a man-
cha alvo, que não provoca danos significativos graças ao 
uso de fungicidas. “A sorte é que as manchas foliares não 
são tão agressivas quanto a ferrugem asiática”, compara.

l SPECIFIC LOCALITIES
The other diseases that infest soybean crops occur 

in specific regions. One of them, according to researcher 
Cláudia Godoy, is known is white mold, also called white 
rot. The disease is caused by the fungus Sclerotinia sclero-
tiorum, with outbreaks in highland regions, above 700 me-
ters, in rainy periods and mild temperatures. In some re-
gions, by virtue of the favorable weather conditions, it was 
rather severe in the 2017/18 growing season. Another dis-
ease is called target spot, it causes huge damage due to the 
application of fungicides. “Fortunately, foliar spots are not 
as aggressive as Asian rust “, she concludes.

Warding off Asian soybean rust
Seeding earlier, adopting the fallow period SyStem and 

the uSe fungicideS are the main recommendationS 
for keeping aSian ruSt under control
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Monitoramento e 
administração de garantias para

operações financeiras do agronegócio 
(Lavouras e Estoques), com emissão de 

CDA/WA;

Avaliações de Imóveis Rurais, Máquinas e 
Equipamentos/Indústrias, Ativos Biológicos e Florestas;

Certificações de sustentabilidade e qualidade das mais
diversas normas nacionais e internacionais em toda cadeia da soja, 

como por exemplo RTRS, GMP+ e outras;

Supervisão de embarques, análise de qualidade, custódia de documentos de 
exportação e fumigação.

Monitoramento, controle e 
certificação da produção do
campo até o cliente final.
Production monitoring, control
and certification from field 
to final client.
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Asian rust is still the disease with the 
strongest impact upon Brazilian soybean 
crops. “Strangely enough, the rust out-
breaks were not very aggressive in the 
2017/18 growing season”, says agronomic 
engineer Cláudia Godoy, researcher at Em-
brapa Soybean, in Londrina (PR). This oc-
curred because, although there was a de-
lay in the rainy season, which prevented 
the farmers from sowing their seeds right 
after the fallow period in some states (15th 
September) the growers sowed their seeds 
at the same time, as soon as weather con-
ditions got favorable, resulting into a con-
centration of the seeding operations. In the 
2017/2018 crop year, the calendar marked 
a deadline for planting the crop, which was 

complied with by the farmers of Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 
Catarina, Tocantins and Bahia.

The goal of the seeding calendar is to re-
duce the number of fungicide applications 
during the growing stage, thus reducing 
the pressure of the selection of resistance 
of the fungus Phakopsora pachyrhizi  to all 
major fungicides used. According to Cláu-
dia, populations less resistant to such fun-
gicides as demethylation inhibitors (IDM or 
“triazoles”), have already been detected in 
the fields, and equally quinone outside in-
hibitors (IQe or “strobilurin) and succina-
to desidrogenase inhibitors (ISDH or car-
boxamides”). “All site-specific fungicides 
available for rust control are double or tri-

ple mixtures of these three action models, 
explaing why we have to try all strategies  
to preserve, for as long as possible, these 
molecules”, Cláudia explains. 

Delayed seeding could receive inocu-
lum (fungal spores) as early as in the vege-
tative stage, requiring an anticipation in the 
use of fungicides and a bigger number of 
applications. These spores come from se-
lected fields, which previously received ap-
plications. The more often the product is 
applied, the more intense is the exposure 
to the fungicide, with bigger chances to 
speed up the selection process of popula-
tions resistant to these products. The dis-
ease is present in all soybean producing re-
gions in Brazil. If not controlled, crop losses 

could range from 30% to 90%. Per year, it 
is estimated that the farmers spend about 
US$ 2.2 billion on fungicide applications in-
tended to control Asian soybean rust.

The areas seeded late do not represent 
1% of Brazilian soybean. “The seeding period 
is not a measure that will solve the evolution 
of the fungus, but it is what we have now to 
try to slow down the process that has been 
unfolding very fast”, the agronomist clar-
ifies. The use of carboxamides started in 
2013 and resistant populations were detect-
ed in 2015. The frequency of resistant popu-
lations is still negligible and so far there has 
only been one predominant mutation in the 
fungus population. “It is our intention to keep 
this frequency low for longer periods, as we 
have several carboxamides that will be reg-
istered over the next years, and they are very 
efficient against rust problems. Many farm-
ers do not agree with this measure, but it is a 

sacrifice by few for the benefit of all.”
Besides scheduling seeding periods, an-

other recommended management practice 
intended to reduce the proliferation of the 
fungus is the so-called fallow period, which 
consists in keeping the field without any 
crop or voluntary plants for at least 60 days 
during off-season time. This recommenda-
tion is complied with by 13 states and by the 
Federal District. It makes it possible to re-
duce the surviving period of the fungus that 
causes the disease during off-season time 
and, thus delaying Asian rust outbreaks. 
Through the site of the Consortium it is 
possible to observe that the disease usu-
ally starts in late November and early De-
cember. The trend is for the number of re-
ports on the site to increase greatly in late 
December and early January”, Cláudia ob-
serves. “With the fallow period we try to 
imitate what happens naturally in the Unit-

ed States and in Argentina, where there is a 
natural fallow period caused by the severe 
winter temperatures that limit the survival 
time of the fungus in crops, a phenomenon 
we do not have in Brazil”. The use of culti-
vars with the resistance gene could also be 
a good aid in management, though there is 
no chance for not applying fungicides.

As a result of the shrinking efficiency of 
the main fungicides in use, one of the palli-
ative agents used for controlling Asian rust 
has been the application of multi-site fungi-
cides available in the market to boost con-
trol practices whilst trying to delay the selec-
tion process”, says Cláudia. New fungicides 
have been registered, but they are combi-
nations of action models already available 
and also combinations with multi-site fungi-
cides. There is none of the multi-site action 
models under evaluation by the trials-net-
work at the moment”, she informs. 



O custo de resistência de espécies daninhas a herbi-
cidas está estimado entre R$ 3,7 bilhões e R$ 6 bilhões 
na área de soja no Brasil. Esse valor se refere apenas aos 
gastos com o manejo das espécies resistentes na cultu-
ra. Mas quando se acrescenta uma perda de 5% devido 
à competição imposta por essas plantas, os prejuízos 
chegam a até R$ 9 bilhões. Os dados são de estudo re-
alizado pela Embrapa, apresentados no 32º Congresso 
Nacional de Milho e Sorgo, em setembro de 2018. Tam-
bém apontou a existência de 28 espécies de plantas re-
sistentes, em diferentes níveis. 

De acordo com o pesquisador Décio Karam, da Em-
brapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas (MG), além da per-
da econômica, outra questão preocupante é a ausên-
cia de novos mecanismos de controle ou manejo da 
resistência nos próximos 10 anos, uma vez que os in-
gredientes ativos dos herbicidas são ainda os lançados 
nas últimas décadas. Ele explica que o manejo integra-
do é a uma das estratégias para prevenir a resistência 
de plantas daninhas, como buva, capim-amargoso, ca-
pim pé-de-galinha e Amaranthus palmeri (identificada 
em 2015 em Mato Grosso).

Conforme o pesquisador, a entrada do Amaranthus, 
mais conhecido como caruru, em Mato Grosso foi facili-
tada pelo trânsito de máquinas agrícolas vindas de áre-
as infestadas. Também merece atenção a resistência 
desse capim ao glifosato. “Em algumas regiões do Bra-
sil, o problema é mais sério do que o provocado pelo 
capim-amargoso”, destaca Karam. A resistência é de 
ocorrência natural, devido ao fato de as plantas dani-

nhas evoluírem e se adaptarem às mudanças do am-
biente e ao uso das tecnologias agrícolas, como herbi-
cidas. Para ele, as ações mais eficazes para combate às 
plantas são rotação de herbicidas, aplicação sequen-
cial, mistura de herbicidas com residual semelhante e 
manejo integrado de plantas daninhas.   

 O pesquisador Dionísio Gazziero, da Embrapa 
Soja, de Londrina (PR),  explica que manejar signifi-
ca saber administrar o problema das plantas dani-
nhas. Portanto, não é igual a sempre aplicar o mes-
mo produto. Como exemplo, cita o uso do glifosato 
na dessecação de pré-semeadura, no milho e na soja. 
“Geralmente se aplica três a cinco vezes ao ano esse 
mesmo produto na mesma área”, destaca. Já no ma-
nejo integrado usa-se glifosato. Porém, sempre que 
possível, substitui-se por outro. Se não for possível 
substituir, é necessário fazer combinação com outros 
produtos de diferentes mecanismos de ação.

Além disso, a recomendação é fazer rotação de cul-
turas, pelo menos no inverno. Usa-se espécies que pro-
duzem uma boa cobertura de solo, como a aveia, o trigo, 
a braquiária ou qualquer outra. “Para manejar, é preci-
so planejar e prevenir, se dispor a pensar e agir sobre 
como não deixar que as plantas daninhas tomem conta 
da área de produção”, observa. É fundamental não con-
siderar apenas o controle químico, mas sim integrá-lo 
com todas as alternativas possíveis. “Uma boa palhada 
pode ser melhor do que muitos herbicidas. Precisamos 
dar mais atenção aos prejuízos causados pelas plantas 
daninhas e aprender a conviver com elas”, aconselha.

Custos da 
resistência

PERDAS ECONôMICAS COM A RESISTêNCIA DE 
PLANTAS DANINhAS AOS hERBICIDAS PODEM ChEgAR A 

R$ 9 BILhõES NA áREA DE PRODUÇãO DA OLEAgINOSA NO BRASIL 

o controLe incLui váriAs Ações, 
como o mAneJo inteGrAdo de pLAntAs

l seM FACilidAde
Antes de 2025, é provável que não se tenha no mercado pro-

dutos com novos mecanismos de ação para o manejo de plantas 
daninhas, adverte o pesquisador Dionísio Gazziero, da Embra-
pa Soja. Enquanto isso, novas tecnologias, como a Soja Enlist e 
a soja Dicamba, estão a caminho, mas apenas para o controle 
de folhas largas. A soja LL já chegou. A preocupação principal da 
pesquisa é com as gramíneas. Com a seleção de biótipos resis-
tentes de capim-amargoso ao glifosato, passou-se a usar de for-
ma intensa os graminicidas pós-emergentes. “Corremos o ris-
co de resistências múltiplas e de perder esses produtos”, prevê.  

Por isso, entende Gazziero, o agricultor precisa interagir mui-
to com o seu técnico, para encontrar a melhor forma de conviver 
com as plantas infestantes. “A facilidade que vivemos com o gli-
fosato já acabou para muitos”, comenta. “É preciso ter em men-
te que não existe receita pronta, e que é necessário fazer o diag-
nóstico e a receita por propriedade”.
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Resistance costs 
ECONOMIC LOSSES STEMMINg FROM wEEDS RESISTANT 
TO hERBICIDES COULD AMOUNT TO R$ 9 BILLION IN ThE 

SOyBEAN PRODUCTION AREA IN BRAzIL

The cost of weed resistance to herbicides 
is estimated between R$ 3.7 billion and R$ 6 
billion in the soybean area in Brazil. This value 
is only relative to the expenses on managing 
the resistant weeds in the crop. When a 5-per-
cent loss is added, coming from the compe-
tition between these plants, losses reach the 
considerable amount of R$ 9 billion. These 
data were released by a study conducted 
by Embrapa, disclosed in the 32nd Nation-
al Corn and Sorghum Congress, in Septem-
ber 2018.The study also detected 28 resistant 
weed species, at different levels. 

According to researcher Décio Karam, 
from Embrapa Corn and Sorghum,  based 
in Sete Lagoas (MG), Besides the economic 
loss, another question that causes concern 
is the absence of new control mechanisms 
or resistant management over the next 10 
years, as the active ingredients of the herbi-
cides are still the ones launched in past de-
cades. he explains that integrated manage-
ment is one of the strategies that prevents 
the resistance of such plants as buva, balm-

scale grass, Amaranthus palmeri (identified 
in 2015 in Mato Grosso).

According to the researcher, the arrival of 
Amaranthus, also known as caruru, in Mato 
Grosso was facilitated by agricultural ma-
chinery coming from infested areas. The re-
sistance of the grass to glyphosate also de-
serves attention. “In some regions in Brazil, 
the problem is more serious than the losses 
caused by balmscale grass”, says Karam. Re-
sistance occurs naturally, due to the fact that 
the weeds evolve and adapt to environment 
changes and to agricultural technologies, like 
herbicides. In his view, the most effective ac-
tions for fighting these weeds consist in her-
bicide rotation, sequential applications, mix-
ture of herbicides with similar residual and 
integrated weed management.

Researcher Dionísio Gazziero, from Em-
brapa Soy, in Londrina (PR), explains that “to 
manage” means the ability to administrate 
the problem of weeds. Therefore, it does not 
mean to apply the same product all the time. 
As an example, he cites the use of glyphosate 

in the pre-seeding desiccation operation, 
in corn and soybean. “As a rule, the same 
product is applied from three to five times a 
year in the same area”, he says. At integrat-
ed management, glyphosate is used; how-
ever, whenever possible, it is replaced with 
another one. If it is not possible to replace it, 
there is need to combine it with other prod-
ucts of different action mechanisms.

Furthermore, the recommendation is 
for crop rotation, at least in winter. Species 
that provide for good soil cover are used, 
like oats, wheat, brachiaria or any other. If 
it comes to managing, there is need to plan 
and prevent, do everything in order to pre-
vent the weeds from taking over the produc-
tion area”, he observes. It is of fundamental 
importance not just consider only chemi-
cal control, but it has to be integrated with 
all possible alternatives. “A good mulch cov-
er could be more effective than lots of herbi-
cides. We need to pay more attention to the 
losses caused by weeds and learn how to live 
side-by-side with them”, he recommends. 

controL Actions incLude such initiAtives 
As inteGrAted crop mAnAGement

l no eAsY WorK
Before 2025, it is more than likely that no new products will be available in the market for the fight against weeds, warns re-

searcher Dionísio Gazziero, from Embrapa Soy. In the meantime, new technologies, like Soy Enlist and soy Dicamba, are under-
way, but only for the control of broadleaf weeds. Soy LL has already arrived. The concern is with grasses, researchers say. With 
the selection of resistant biotypes of balmscale grass to glyphosate, post-emergent grass killers started to be used intensively. 
“We are running the risk of multiple resistances and, consequently, losing these products”, he foresees. 

That is why, Gazziero understands that the farmers need to interact with their technicians, in order to come up with the best manner 
to put up with the weeds. “The facility brought about by glyphosate has already finished”, he comments. “There is need to keep in mind 
that there is no ready-to-use prescription, and that it is necessary to conduct the diagnosis and every different prescription per farm”.  
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As lagartas e os percevejos são as pragas que mais 
ameaçam a cultura da soja. Parte das lagartas é pos-
sível controlar com o plantio de soja Bt. “A tecnologia 
foi desenvolvida justamente para o controle das espé-
cies mais importantes deste grupo de pragas”, lembra 
o pesquisador Adeney de Freitas Bueno, da Embrapa 
Soja, de Londrina (PR). Ele reitera que o produtor pre-
cisa buscar orientações nos órgãos de suporte para sa-
ber exatamente com que ameaça terá de lidar e quais 
as soluções mais acertadas. 

A primeira geração de soja Bt, que expressa a proteí-
na (Cry1Ac), se constitui em medida de controle das prin-
cipais lagartas que atacam a soja, como a lagarta-da-soja, 
a lagarta falsa-medideira, a lagarta-da-maçã do algodoei-
ro, a broca-das-axilas e até a lagarta helicoverpa. No en-
tanto, espécies do complexo Spodóptera e a lagarta da 
espiga não são controladas por essa tecnologia, além das 
demais pragas da cultura, como os percevejos. 

Antes, por exemplo, durante a safra de 2013/14, o 
produtor utilizava em média três a quatro pulverizações 
de inseticidas para o manejo do complexo de lagartas 
presentes em talhões de soja não Bt, recorda o pesqui-
sador. Na safra 2017/18, alguns produtores aplicaram 
os produtos mesmo quando não havia necessidade, au-
mentando o custo de produção. 

A adoção correta da área de refúgio é essencial no cul-
tivo da soja transgênica, uma medida de manejo de la-

gartas indispensável para os agricultores que utilizam a 
tecnologia. O refúgio consiste na semeadura de 20% da 
lavoura de soja realizada adjacente à área plantada com a 
soja Bt. “Alguns produtores não estão adotando o refúgio 
e, com isso, a eficiência da soja Bt será reduzida em pou-
cos anos, trazendo grandes prejuízos para todos, inclusive 
para o próprio sojicultor”, alerta Bueno.

O manejo de lagartas no talhão de Bt é diferente para 
as lagartas não controladas pela tecnologia. Além disso, 
conforme o especialista, é importante diferenciar a aten-
ção necessária no manejo da lagarta Spodóptera na soja Bt 
de certos exageros que vêm sendo cometidos no manejo 
destas espécies, como a aplicação abusiva de inseticidas. 

Do grupo dos percevejos, o que mais preocupa é o 
percevejo-marrom (Euschistus heros). De acordo com 
Bueno, alguns produtores utilizaram defensivos seguindo 
cada vez mais o calendário, quando muitas vezes não há 
necessidade de aplicar. “Sem uma base de amostragem 
confiável, o agricultor aplica muito inseticida, e ao longo 
do tempo contribui para o desenvolvimento de pragas re-
sistentes e difíceis de serem controladas”, esclarece.

A resistência da praga e aplicações realizadas no mo-
mento errado fazem com que o percevejo-marrom seja 
o principal problema na cultura da soja hoje. Depois 
dessa praga, que infesta quase 90% da área cultivada, 
existem outras, que agem de forma isolada, mas não tão 
generalizadas quanto o percevejo-marrom.

uso de soJA bt controLA As 
principAis LAGArtAs que AtAcAm A LAvourA
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Há 20 anos,
a gente faz do

 O agronegócio resistiu à pior 
crise que esse país já viveu, consoli-
dou-se com importantes resultados, 
fortalecendo o Brasil para um futuro 
com mais esperança. Agora, não 
podemos fi car parados. Com a nossa 
união e a força do campo, é preciso 
seguir adiante, superando-se a cada 
dia, fazendo ainda mais: mais negó-
cios, investimentos e incentivos; mais 
tecnologia, conhecimento, experiên-
cia e inovação; mais crescimento 

sustentável e atenção ao meio 
ambiente. É por isso que, em 
2019, e ao longo desses 20 anos, 
temos sempre um compromis-
so, um encontro marcado com 
você e com o futuro do nosso 
agronegócio. Venha para a 
feira que há 20 anos faz do 
nosso agro mais negócio: 
a Expodireto Cotrijal.

Sem exagero
SETOR ALERTA PARA USO ExAgERADO DE INSETICIDA 

NO CONTROLE DE LAgARTA E DE PERCEVEJO, AS PRINCIPAIS 
PRAgAS qUE OCORREM NAS LAVOURAS DE SOJA NO PAíS
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Without exaggeration
SECTOR OFFICIALS wARN ABOUT ExAggERATED USE OF 

INSECTICIDES FOR CONTROLLINg wORMS AND BUgS, 
MAJOR PESTS ThAT INFEST SOyBEAN FIELDS IN ThE COUNTRy

use oF bt soy controLs most worms 
thAt AttAck the FieLds

Worms and bugs are the most frequent 
soybean pests. Some of the worms can be 
kept under control by Bt soy. “The technol-
ogy was developed with the aim to control 
the most important species of this group of 
pests”, recalls researcher Adeney de Freitas 
Bueno, from Embrapa Soy, in Londrina (PR). 
he reiterates that farmers should get direc-
tives from support organs to know exactly 
which threats they will have to deal with, and 
what are the most correct solutions.

The first generation of Bt soy, which express-
es the Cry1Ac protein, is a control measure of 
the main worms that infest soybean fields, like 
the soybean moth, looper caterpillar, bollwee-
vil, shoot borer and bollworm. however, spe-
cies of the Spodoptera complex earworm are 
not controlled by this technology, and nor are 
the other pests of the crop, like bugs.

In past year, for example, during the 
2013/14 crop year, farmers sprayed their crops 
three of four times, on average, for managing 
the complex of moths  present in the areas of 
Bt soy, the researcher recalls. In the 2017/18 
growing season, some farmers applied the 
products even when it was not necessary, thus 

increasing the production costs. 
The correct use of the refuge area is essen-

tial in transgenic soybean crops, it is in fact an 
indispensable management practice for farm-
ers who use this technology. The refuge area 
consists in seeding an area corresponding to 
20% of the soybean area, adjacent to the area 
planted to Bt soy. “Some farmers are not ad-
hering to the refuge area and are therefore 
gradually reducing the degree of efficiency of 
Bt soy, resulting into huge losses for all, includ-
ing the farmers themselves”, Bueno warns.

The management of the worms in the Bt 
soy field is different for the worms not con-
trolled by the technology. Furthermore, ac-
cording to the specialist, it is important to de-
tect the difference between the necessary 
attention to the management 
of the worm Spdoptera in 
Bt soy from certain ex-
aggerations that are 
taking place in the 
management of 
these species, like 
excessive insecti-
cide applications.

Of the group of bugs, the one that causes 
the greatest concern is the brown stinkbug 
(Euschistus heros). According to Bueno, some 
farmers use pesticides  according to the calen-
dar, and often there is no need to apply them. 
“Without any reliable sampling basis, farmers 
tend to exaggerate in the application of insec-
ticides, thus contributing towards the devel-
opment of resistant pests  difficult to be kept 
under control”, he clarifies.

Pest resistance and untimely applica-
tions have turned the brown stinkbug into the 
most serious problem in soybean fields nowa-
days. In addition to this pest, which infests al-
most 90% of the cultivated area, there are oth-
ers that act in isolated manner, but have not 

become as generalized as the 
brown stinkbug.
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Os produtores de soja precisam ado-
tar o Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
para combater o percevejo-marom, aler-
ta o pesquisador Adeney de Freitas Bue-
no, da Embrapa Soja. Para isso, é neces-
sário fazer amostragem na lavoura e não 
decidir aplicar inseticida baseando-se 
apenas em vistoria visual. É preciso fazer 
a contagem dos insetos, usando os pro-
cedimentos adequados para isso, e to-
mar a decisão com base na amostragem. 

“O inseticida é uma ferramenta im-
portante no controle de pragas, mas, 
quando usado erroneamente ou abusi-
vamente, traz efeitos colaterais indese-
jados, como a resistência e a eliminação 
de insetos benéficos e que ajudariam a 
manter o equilíbrio biológico na lavou-
ra”, detalha Bueno. Por isso, conforme 
ele, a resposta de combate ao perceve-
jo-marrom é, na verdade, um conjunto 
de boas práticas agrícolas.

OUTRAS AMEAÇAS Outra praga 
de atenção é a mosca branca (Bemisia tabaci), 
mas essa afeta principalmente lugares secos 
e quentes. É um problema localizado. O per-
cevejo-barriga-verde (Dichelops melacanthus) 
é outra ameaça, embora prejudique mais os 
produtores que fazem segunda safra com mi-
lho. “Ele cresce na soja, mas ataca e mata o mi-
lho. Se o percevejo-marrom representa grande 
problema para a soja, no sistema soja-milho o 
barriga-verde é o mais importante”, frisa.

Soy farmers need to adhere to Inte-
grated Pest Management (IPM) to fight the 
brown stinkbug, warns researcher Aden-
ey de Freitas Bueno, from Embrapa Soy. To 
this end, there is need to get a sampling of 
the field and avoid the application of pesti-
cides based on visual inspection. It is nec-
essary to count the number of insects, 
through appropriate instruments, and take 
a sampling-based decision. 

“Insecticides are important control in-

struments, but if used erroneously or abu-
sively, they have undesired side effects like 
resistance and the elimination of beneficial 
insects which could help control the biolog-
ical balance of the field”, details Bueno. That 
is why, according to him, the response to the 
fight against the brown stinkbug is, in fact, a 
set of best agricultural practices. 

OTHER THREATS Another pest 
that requires attention is the white fly (Be-

misia tabaci), it mostly affects dry and 
warm localities. It is therefore a local-
ized problem. The green stinkbug (Diche-
lops melacanthus) is just one more threat, 
though it damages the farmers who adhere 
to winter corn crops. “It grows in soybean, 
but preferably infests corn crops. If the 
brown stink bug represents a big problem 
for soybean, in the soy-corn system, the 
green stink bug is the real problem”, adds 
Adeney de Freitas Bueno.

Defesa integrada Integrated defense
MANEJO INTEgRADO DE PRAgAS (MIP) REVELA-SE 

CADA VEz MAIS ESTRATégICO PARA EVITAR AMEAÇAS 
à LAVOURA E, EM SIMULTÂNEO, REDUzIR CUSTOS DA ATIVIDADE

INTEgRATED PEST MANAgEMENT (IPM) IS gETTINg MORE 
AND MORE STRATEgIC IN AVOIDINg ThREATS TO ThE FIELDS AND, 

SIMULTANEOUSLy, REDUCINg PRODUCTION COSTS
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A produção brasileira de soja certificada 
pela Associação Internacional de Soja Res-
ponsável (RTRS) apresentou alta significati-
va no último ano. O volume com o selo de 
certificação chegou a 3,1 milhões de tonela-
das em 2017, com aumento de 40% em rela-
ção ao verificado no ano anterior, de acordo 
com a entidade. A área plantada foi de 900 
mil hectares, com avanço de 30%. 

No primeiro semestre de 2018, a produ-
ção de soja responsável foi de 700 mil tone-
ladas. “A estimativa é fechar o ano com cer-
ca de 4 mil toneladas”, prevê Marina Born, 
presidente da RTRS. Os resultados ainda 
não são expressivos em comparação com 
a produção total de soja do Brasil, projeta-
da em cerca de 120 milhões de toneladas 
para a safra de 2018/19. 

No entanto, a associação internacional 
trabalha de maneira contínua para que a 
produção, o processamento e a comercia-
lização da soja sejam realizados cumprin-
do os padrões mais rigorosos, transparen-
tes e holísticos em matéria de certificação 
ambiental e social. 

Conforme a presidente da RTRS, o volu-
me certificado no Brasil, além de ótimo, de-

Por um mundo 
melhor monstra que as metas estabelecidas estão 

sendo atingidas e que novas organizações 
se uniram à entidade. Ela também acredita 
que, com mais profissionalismo ainda, será 
possível mostrar a força de cooperativas, 
produtores e tradings. “Nosso desafio é con-
seguir mais apoio dos governos e de institui-
ções financeiras”, ressalta.    

Para se tornar um produtor RTRS e ob-
ter uma certificação, é necessário seguir 
os cinco princípios básicos: cumprir as 
leis e as boas práticas de negócios, ofe-
recer boas condições de trabalho, respei-

tar e criar vínculos com as comunidades 
locais, cuidar do meio ambiente e adotar 
boas práticas agrícolas.

Os benefícios da certificação para os 
produtores são inúmeros, como melho-
ria na gestão da propriedade, possibili-
dade de melhores negociações de finan-
ciamentos bancários, minimização dos 
riscos para a propriedade, melhoria na 
visão da produção rural frente à socie-
dade, identificação da produção certifi-
cada com reconhecimento internacional 
e melhoria na comercialização da produ-

ção agrícola, entre outros.
Em 2017, a RTRS certificou cerca de 4 

milhões de toneladas em todo o mundo, 
com acréscimo de 900 mil toneladas em 
relação ao ano anterior. Por ano, o volume 
certificado pela entidade mais do que tri-
plicou em apenas quatro anos. “Os gover-
nos e o setor privado podem oferecer in-
centivos e instrumentos econômicos para 
recompensar os esforços dos agricultores 
para conservar áreas de vegetação nativa, 
mesmo em locais onde a limpeza da vege-
tação é permitida”, opina Marina.

BRASIL AUMENTOU PARA 3,1 MILhõES DE TONELADAS 
A PRODUÇãO DE SOJA CERTIFICADA PELA 

ASSOCIAÇãO INTERNACIONAL DE SOJA RESPONSáVEL (RTRS) 

desAFio é conseGuir mAis Apoio 
dos Governos e do sistemA FinAnceiro

l PArCeiros 
A RTRS promoveu em agosto de 2018 uma reunião da Força Tarefa Brasil na sede da Bayer, em São Paulo (SP). Participaram 

produtores, representantes da indústria, sociedade civil e observadores, entre eles iCaldenes Agrop, Fazendas Bartira, TNC, Ear-
th Innovation, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, CAT Sorriso, Cooperativa Agrária, Cerquality, INPEV, IDH, Sustenágil, Bureau 
Veritas, Cert-id, Syngenta, Bayer, Basf, Solidariedad, Aliança da Terra, Rabobank, Control Union, Santander, Glencore, Agroicone, 
SomarAgro, Cargill, Schutter, Emap Porto de Itaqui, FEE, CDP e ADM.

“Os resultados nos mostram como os benefícios sociais e ambientais podem ser, em diversos casos, mais importantes do que 
os econômicos”, observa Marina Born. “Percebemos que os produtores assumiram o compromisso com a responsabilidade com 
o foco de seguir os cinco princípios básicos da RTRS”. Os princípios e critérios da RTRS são considerados um padrão multipartes 
que garante o desmatamento zero no cultivo do grão. Mais informações podem ser obtidas no site www.responsiblesoy.org/pt.
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The production of Brazilian soybean cer-
tified by the Roundtable on Responsible Soy 
(RTRS) had a significant increase last year. 
The volume with the certified label reached 
3.1 million tons in 2017, up 40% from the 
previous year, according to entity sources. 
The planted area remained at 900 thousand 
hectares, up 30% from previous seasons. 

In the first half of 2018, the production of 
responsible soybean amounted to 700 thou-
sand tons. “It is estimated to reach 4 million 
tons by year’s end”, anticipates RTRS presi-
dent Marina Born. The results are not yet ex-
pressive compared to the amount of soybean 
produced in Brazil, projected at about 120 
million tons for the 2018/19 growing season.

Nonetheless, the international associa-
tion has been sparing no effort towards en-
suring that production, processing and com-
mercialization of soybean are conducted in 
compliance with the strictest, most transpar-
ent and holistic standards in matters of social 
and environmental certification.

According to the RTRS president, the cer-
tified volume in Brazilian soybean, in addition 
to being excellent, attests that the previously 
set targets are achieved, whilst new associ-
ations have joined the entity. The president 
always believes that with more profession-
alism it is still possible to show the strength 
of the cooperatives, producers and tradings. 
“Our challenge consists in getting more sup-

port from the governments and from the fi-
nancial systems”, she stresses.

To acquire the status of a RTRS pro-
ducer and obtain a certification certificate, 
there is need to comply with the five basic 
principles: compliance with laws and best 
business practices, good working condi-
tions, respect for and links with local com-
munities, environment conservation and 
best agricultural practices. 

The benefits derived by the farmers from 
certification are countless, like improved 
farm management, chance for better nego-
tiating conditions for bank loans, minimiza-
tion of farm risks, improvement of the pro-

duction vision as viewed by the community, 
identification of the certified production, in-
ternational acknowledgement and better 
commercialization conditions for agricultur-
al production, among others. 

In 2017, RTRS certified approximate-
ly 4 million tons all over the world. , up 900 
thousand tons from the previous year. The 
volume certified by the entity tripled in only 
four years. “The governments and the pri-
vate sector offer incentive and econom-
ic instruments  to reward the efforts of the 
farmers who opt for preserving native veg-
etation, even in places where vegetation 
could be removed”, Marina comments.

l PArTners
In August 2018, RTRS promot-

ed a meeting of the Brazil Task Force 
at Bayer headquarters, in São Paulo 
(SP). Participants included farmers, 
industry representatives, civil society 
and observers like iCaldenes Agrop, 
Fazendas Bartira, TNC, Earth Inno-
vation, Fazenda N. S. Aparecida, CAT 
Sorriso, Cooperativa Agrária, Cerqual-
ity, INPEV, IDH, Sustenágil, Bureau 
Veritas, Cert-id, Syngenta, Bayer, Basf, 
Solidariedad, Aliança da Terra, Rabo-
bank, Control Union, Santander, Glencore, Agroicone, SomarAgro, Cargill, Schutter, Emap Porto de Itaqui, FEE, CDP e ADM.

“The results demonstrate how the social and environmental benefits could, in some circumstances, be more important than 
the economic benefits”, observes Marina Born. “We perceived that the farmers had taken the commitment and the responsibili-
ty to comply with the five RTRS basic principles “. RTRS principles and criteria are taken as a multi-party pattern that ensures Zero 
, side-by-side with crop farming. For more information, please access site www.responsiblesoy.org/pt.

For a better world 
BRAzIL INCREASED ITS PRODUCTION OF SOy CERTIFIED By ThE 

ROUNDTABLE ON RESPONSIBLE SOy (RTRS) TO 3.1 MILLION TONS 

chALLenGe consists in GettinG more support From 
the Governments And From the FinAnciAL systems
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PRODUÇãO RESPONSÁVEL • RESPONSIBLE PRODUCTION

ESTADOS PRODUTORES DE SOJA CERTIFICADA PELA RTRS NO BRASIL – 2017
ESTADOS Propriedades Área (ha)  Volume (t) % da área*
Bahia 12 88.592,00 327.949,15 5,4%
Goiás 50 57.180,72 207.077,92 1,7%
Maranhão 33 216.159,07 734.235,54 25,1%
Minas Gerais 23 31.542,94 128.893,96 2,1%
Mato Grosso do Sul 1 6.606,00 24.606,00 0,3%
Mato Grosso 73 430.400,67 1.468,004,75 4,53%
Piauí 9 100.897,30 363.447,75 13,6%
Roraima 2 9.732,00 38.002,30 2,9%
Tocantins 3 11.277,00 36.799,00 1,1%
Total  206 952.387,70 3.329.016,36 2,7%
* Certificada em comparação com a área total plantada.
Fonte: Associação Internacional de Soja Sustentável (RTRS).



A produção brasileira de grãos e fi-
bras, e de modo especial a soja, tem in-
serido um aliado importante nos últimos 
anos, retirado da própria natureza: o uso 
de produtos biológicos na fitossanidade. 
Integrado com alternativas químicas em-
pregadas, vem mostrando êxito e poten-
cializando resultados, de forma a conquis-
tar cada vez mais espaço, tanto que o seu 
mercado no País já mostra crescimento 
na ordem de 20% a 25% ao ano, mais até 

do que em nível mundial, onde a adesão 
ao uso de tecnologia microbiana se ex-
pande a taxa de cerca de 16%.

Quem traz as informações é Marcelo 
de Godoy Oliveira, diretor-presidente da 
Simbiose, organização que atua há pou-
co mais de 10 anos e oferece o maior por-
tifólio nacional de produtos nesta área, 
atendendo de 20% a 25% do mercado de 
insumos microbiológicos da agricultura 
brasileira, além de já fornecer ao exterior. 

Ele explica que são originados de micro-
organismos vivos (fungos, bactérias, ví-
rus), que a empresa, de forma individual 
ou em parcerias, isola no solo e na plan-
ta, ou em insetos. Identifica os organis-
mos benéficos, seleciona as melhores ce-
pas, para depois reproduzir e estabilizar 
em grande quantidade no laboratório, e 
enfim devolver à natureza, por meio de 
aplicações das sementes (inoculando), 
em jato dirigido ao sulco (no plantio) ou 

na folha, por pulverização.
Os produtos biológicos oferecem, de 

acordo com o executivo e especialista, 
uma forma eficaz e natural de combater 
pragas (lagartas, insetos) e doenças do 
solo, como fitonematoides. Na sua ava-
liação, já foi comprovado pela pesquisa, 
e confirmado pelos próprios produtores, 
que a inclusão de insumos microbiológi-
cos devidamente registrados no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to (Mapa), em uso no pacote tecnológico 
das lavouras, tem trazido resultados mui-
to interessantes, ao fortalecer a produtivi-
dade com maior controle de fitopatóge-
nos e pragas. Ressalta, em particular, que 
sua inserção nas operações, intermedian-
do-os a outros defensivos, tem ajudado a 
reduzir a resistência que a molécula quí-
mica vem apresentando.

A sua utilização ocorre em vários 
grãos, e inclusive fibras, mas encontra 

vasto e mais amplo campo de aplicação 
na soja, a cultura que ocupa a maior ex-
tensão territorial de cultivo no País. O diri-
gente da Simbiose observa que a solução 
biológica, quando em uso intercalado de 
seus produtos com os químicos, quebra 
o ciclo de resistência destes, melhorando 
de forma significativa o controle de pragas 
e doenças. Por isso mesmo, acrescenta, a 
sua demanda vem crescendo e deve se-
guir em alta nos próximos anos.

Combate natural USO DE PRODUTOS BIOLógICOS NO CONTROLE DE 
PRAgAS E DOENÇAS TEM CRESCIDO NO BRASIL E NO MUNDO, 

COM BONS RESULTADOS OBTIDOS NAS LAVOURAS

mercAdo brAsiLeiro dA tecnoLoGiA
tem expAnsÃo de 20% A 25% Ao Ano
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Production of grains and fibers in Bra-
zil, especially soybean, has introduced 
an important ally over the past years, tak-
en from nature itself: the use of biological 
products in phytosanitary questions. Inte-
grated with chemical alternatives in use, it 
has proved to be successful in the genera-
tion of results, gradually gaining momen-
tum, so much that its market in the Coun-
try  has been soaring from 20% to 25% a 
year, even more than at global level, where 
adhesion to the use of microbial technolo-
gy has been rising about 16% a year. 

This information is furnished by Mar-
celo de Godoy Oliveira, executive pres-
ident at Simbiose, an organization now 
operating for more than 10 years, owner 
of the biggest national portfolio of prod-
ucts of this kind, supplier of 20% to 25% 
of the market of microbiological inputs in 
Brazilian agriculture, now also supplying 

markets abroad. he explains that these 
products come from live microorganisms 
(fungi, bacteria, viruses), which the com-
pany isolates in soil or plants, or in insects. 
It identifies the beneficial organisms, se-
lects the best strains, and then propa-
gates them and stabilizes them in huge 
amounts in the laboratory, and finally re-
turns them to nature, through seed appli-
cations (inoculation), in jets directed to-
wards the furrow (in planting) or towards 
the leaf, through a spraying process.

According to the executive director and 
specialist, the biological products fight in a 
natural and efficient way all types of pests 
(worms and insects) and soilborne patho-
gens, like phytonematodes. In his view, it 
has already been corroborated by research, 
and confirmed by the farmers themselves, 
that the inclusion of microbiological in-
puts, duly registered in the Ministry of Agri-

culture, Livestock and Food Supply (Mapa), 
in use in the technological package of the 
fields, has had very interesting results, by 
strengthening productivity rates with high-
er control over phytopathogens and pests. 
he stresses, in particular, that their insertion 
into the operations, joining them with other 
pesticides, has helped reduce the resistance 
of the chemical molecules. 

Their use occurs in several cereals, in-
cluding fibers, and finds a vast and ample 
field in applications on soybean, crop that 
occupies the biggest agriculture territori-
al extension in the Country. The Symbiose 
official observes that the biological solu-
tion, when it is used in alternative steps with 
chemical products, breaks the resistance 
cycle of the latter, greatly improving pest 
and disease control measures. That is why, 
he adds, its demand has been rising, and 
should continue high over the next years.

brAZiLiAn technoLoGy mArket 
expAnds 20% to 25% A yeAr

Biological fight
USE OF BIOLOgICAL PRODUCTS FOR CONTROLLINg 

PESTS AND DISEASES hAS RISEN IN BRAzIL AND ThE wORLD, 
wITh gOOD RESULTS AChIEVED IN ThE FIELDS
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p A i n e L
P a n e l

O dia 31 de julho de 2018 trouxe uma 
grande novidade para o agronegócio. Es-
critórios com forte atuação no setor se uni-
ram para criar a Ligagro, frente para ofe-
recer serviços jurídicos especializados de 
forma unificada para clientes. Atualmen-
te ela é formada pelos escritórios Advoca-
cia José Del Chiaro (AJDC), Favacho Advo-
gados, Malheiros Filho, Meggiolaro e Prado 
Advogados e SABz Advogados e tem como 
principais objetivos: melhorar e ampliar os 
serviços jurídicos oferecidos aos clientes; 
compartilhar entre seus membros as me-
lhores práticas de gestão empresarial dos 
escritórios; e produzir conteúdo jurídico es-
pecífico para o segmento.

“Apesar de sua importância para a eco-
nomia brasileira, percebemos que o agro-
negócio ainda é um nicho dentro da advo-
cacia. Por isso, resolvemos unir esforços 

para poder oferecer um atendimento alta-
mente especializado, mas que, ao mesmo 
tempo, consiga abranger todas as neces-
sidades de grandes grupos desse setor”, 
explica Frederico Favacho, sócio de Fava-
cho Advogados. Cada escritório vai man-
ter sua independência, mas passará a 
indicar seus parceiros da Ligagro para te-
mas nos quais uma das bancas tem maior 
expertise, tais como Direito Concorren-
cial (AJDC), tributário e fusões e aquisi-
ções (SABz Advogados), marítimo, contra-
tos do agronegócio, trabalhista e família e 
sucessões (Favacho Advogados) e Direito 
Penal (Malheiros Filho).

“Em áreas como contencioso cível e 
ambiental, arbitragem, societário e con-
tratos em geral a proposta é unir os esfor-
ços das equipes dos escritórios para atuar 
em grandes casos”, diz Renato Butzer, sócio 

de SABz Advogados. A Ligagro também vai 
permitir maior abrangência geográfica de 
seus componentes, que, juntos, passam a 
contar com unidades de atendimento em 
São Paulo, Brasília e Belém, além do alcan-
ce internacional dado pelas parcerias que 
os escritórios possuem no exterior.

Em outubro, o escritório Malheiros Filho 
entrou para a Ligagro, agregando quase 40 
anos de experiência em Direito Penal. “Essa 
iniciativa nos motivou muito. Queremos fa-
zer parte deste movimento para oferecer 
ao setor serviços jurídicos personalizados 
e de excelência” afirma Daniella Meggiola-
ro, sócia de Malheiros Filho. “A receptivida-
de tem sido excelente. Clientes e escritórios 
parceiros estão mais próximos. E 2019 pro-
mete ser um ano muito forte para o setor e 
para a Ligagro. Aguardem novidades”, con-
clui José Del Chiaro.

Ligagro, a liga do agronegócio
FRENTE CRIADA PARA OFERECER SERVIÇOS JURíDICOS 

ESPECIALIzADOS DE FORMA UNIFICADA A CLIENTES 
PROPORCIONA MAIOR RESgUARDO AO AgRONEgóCIO NACIONAL
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Agribusiness celebrated good news 
on 31 July 2018. Offices greatly engaged 
in the sector came together and created 
the Ligagro, front created to offer special-
ized legal services, in unified manner, to 
clients. Currently, it is formed by the fol-
lowing offices: Advocacy José Del Chiaro 
(AJDC), Favacho Lawers, Malheiros Filho, 
Meggiolaro and Prado Lawers and SABz 
Lawers, and its main objectives are as fol-
lows: to improve and expand the legal 
services offered to clients; share the best 
practices in entrepreneurial office man-
agement among its members; and pro-
duce legal content for the segment.

“In spite of its importance for the Brazil-
ian economy, we have perceived that agri-
business is still a niche in terms of advoca-

cy. Therefore, we decided to join efforts in 
order to offer highly specialized legal ser-
vices, but, at the same time, include all the 
needs of the big groups of the sector”, ex-
plains Frederico Favacho, partner at Fava-
cho Lawyers. Each office will keep its inde-
pendence, but these offices are supposed to 
indicate its partners to Ligagro for themes in 
which one of the advocacy groups has more 
expertise, such as Competition Law (AJDC), 
taxation, mergers and acquisitions (SABz 
Lawers), maritime, agribusiness contracts, 
labor laws, family and succession (Favacho 
Lawers) and Criminal Law (Malheiros Filho).

“I such areas as civil and environmen-
tal contention, arbitration, society and con-
tracts in general, the proposal is to join ef-
forts of the office teams to act in relevant 

causes”, says Renato Butzer, partner of SABz 
Lawers. Ligagro will allow for a bigger geo-
graphical scope of its components, which, 
together, rely on service units in São Paulo, 
Brasília and Belém, besides international 
support from partner offices abroad. 

In October, Malheiros Filho office joined 
Ligagro, adding the experience of 40 years in 
Criminal Law. “This initiative encouraged us 
greatly. We want to be a part of this move-
ment to offer the sector personalized and 
excellent legal services” says Daniella Meg-
giolaro, partner at Malheiros Filho. “Recep-
tivity has been excellent. Partner clients and 
offices are now closer to one another. 2019 
has it all to be a very strong year for the sec-
tor and for Ligagro. News is on the way,” con-
cludes José Del Chiaro.

Ligagro, the agribusiness league
FRONT CREATED TO OFFER SPECIALIzED LEgAL SERVICES, 

IN UNIFIED MANNER, TO CLIENTS, AND wORkS AS 
A PROTECTION TO NATIONAL AgRIBUSINESS
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A Fundação de Apoio à Pesquisa Agrope-
cuária de Mato Grosso (Fundação MT) com-
pleta 25 anos de atuação em dezembro de 
2018. O ativismo da instituição na pesquisa 
agrícola permitiu o crescimento das culturas 
da soja, do algodão e do milho no Estado de 
Mato Grosso. 

Quando problemas sérios surgiram nas 
lavouras de soja, como o cancro da haste e o 
nematoide de cisto, a equipe de colaborado-
res da Fundação MT agiu rápido e trouxe so-
luções eficientes e eficazes para a classe pro-
dutora. Quando a ferrugem asiática apareceu 
na soja, a instituição apresentou recomenda-
ções integradas para o controle dessa doen-
ça. Quando pragas do algodoeiro colocaram 
em risco a atividade agrícola, pesquisadores 
e equipe da Fundação MT ofereceram orienta-
ções pertinentes aos cotonicultores. E quando 
fatores limitantes para a produção do milho 
ameaçaram a rentabilidade do produtor, mais 
uma vez a equipe da instituição mostrou para 
a classe produtora os manejos integrados para 
a melhoria da produção do milho. 

Para Francisco Soares Neto, diretor presi-

dente da empresa, o maior desafio daqui para 
a frente é “aumentar a produtividade com ren-
tabilidade e estabilidade, ao longo do tempo”. 
No início de 2018, a Fundação MT começou 
a anunciar o novo slogan da empresa: “Dan-
do vida aos resultados”. Ele retrata o trabalho 
que a empresa vem realizando desde sua cria-
ção. “Nós fazemos pesquisas, geramos dados, 
divulgamos nosso posicionamento e damos 
vida às informações, partilhando-as e dissemi-
nando–as em eventos, rodas de conversa, ma-
teriais técnicos, palestras e entrevistas, dentre 
outros canais de comunicação que estabele-
cemos há 25 anos com quem lida direta e in-
diretamente com o campo”, explicou Leandro 
zancanaro, gestor técnico da Fundação MT.

Outra novidade na empresa, que faz parte 
da celebração dos 25 anos de história, é a in-
corporação de novas áreas de conhecimento. 
Atualmente, a Fundação MT é composta pelos 
seguintes setores: Manejo de Solos e Sistemas 
de Produção; Mecanização e Variabilidade Es-
pacial; Entomologia; Validação dos resulta-
dos; Fitopatologia; Nematologia e Programa 
de Difusão de Tecnologia. “Continuamos me-

lhorando a vida das pessoas e vamos dar vida 
aos resultados também nas áreas de Capacita-
ção, Plantas Daninhas, Fitotécnica, Agricultura 
Digital e Tecnologia de Aplicação”, afirma Luís 
Carlos de Oliveira, coordenador de Marketing 
e Novos Projetos da Fundação MT.

Inovações tecnológicas fazem parte do pa-
cote de lançamentos da empresa. Para cele-
brar esse um quarto de século, a instituição 
está, desde o início de 2018, apresentando 
novidades nos eventos, divulgando dados de 
uma pesquisa sobre o sistema de produção 
que vem sendo realizado há 10 anos, gerando 
muitas informações valiosas para a classe pro-
dutora de grãos e expondo as novas áreas de 
trabalho para os próximos anos.

Para 2019, o calendário do Programa de 
Difusão de Tecnologia tem novidade, sem-
pre pensando em levar informação preci-
sa em tempo real. Está previsto o lançamen-
to do I Encontro Técnico Milho. “Somos uma 
instituição de referência e queremos levar in-
formação de qualidade para o produtor em 
todas as etapas nas culturas de soja, milho e 
algodão”, destaca Oliveira.

25 anos de Fundação MT
FUNDAÇãO MT COMPLETA 25 ANOS DE ATUAÇãO 

EM PESqUISA AgROPECUáRIA, COM CONTRIBUIÇõES VALIOSAS 
PARA AS CULTURAS DE SOJA, MILhO E ALgODãO NO BRASIL

MT Foundation turning 25
MT FOUNDATION COMPLETES 25 yEARS OF OPERATIONS 

IN AgRICULTURAL RESEARCh, wITh VALUABLE CONTRIBUTIONS 
FOR CROPS OF SOyBEANS, CORN AND COTTON IN BRAzIL

The Mato Grosso State Agricultural Re-
search Foundation (MT Foundation) com-
pletes 25 years of operations in December 
2018. The active involvement of the institu-
tion in agricultural research promoted the 
cultivation of soybean, cotton and corn crops 
in the State of Mato Grosso.

As soon as serious soybean disease out-
breaks occurred, like stem canker and cyst 
nematode, the team of collaborators of the 
MT Foundation acted quickly and came up 
with efficient and effective solutions for the 
farmers. When Asian rust was detected on 
soybean, the institution recommended inte-
grated action for keeping the pest under con-
trol. When cotton pests put the agricultur-
al activity at risk, MT researchers and teams 
offered pertinent guidelines to the cotton 
farmers. When limiting factors to the produc-
tion of corn threatened the profitability of the 
farmers, once more the team of the institu-
tion came up with integrated management 
practices for enhancing the corn crops. 

Francisco Soares Neto, president of the 

corporation, has it that the biggest challenge 
from now onward consists in “increasing pro-
ductivity with profitability and stability, as time 
goes by”. In early 2018, MT Foundation an-
nounced the company’s new slogan: “Revital-
izing results”. It portrays the work the compa-
ny has been performing since its creation. “We 
do research, generate data, disclose our posi-
tioning and revitalize any information, shar-
ing it and divulging it in events, roundtables, 
technical materials, lectures and interviews, 
among other communication channels that 
we have used for 25 years with those who deal 
directly or indirectly with agricultural crops”, 
explained Leandro zancanaro, technical ad-
ministrator at the MT Foundation.

Another novelty at the company, which is 
part of the 25-year celebrations, is the incor-
poration of new knowledge areas. Nowa-
days, MT Foundation comprises the follow-
ing sectors: Soil and Production Systems 
Management; Mechanization and Spatial 
Variability; Entomology, Validation of Results; 
Phytopathology; Nematology and Technol-

ogy Spreading Program. “We continue im-
proving the life of people and we are going 
to revitalize such areas as Capacity Building, 
Weeds, Phytotechnics, Digital Agriculture and 
Application Technology”, says Luís Carlos de 
Oliveira, coordinator of the Marketing Depart-
ment and New MT Foundation Projects.

Technological innovations are an integral 
part of the company’s technology package. 
To speed up this quarter-century, since early 
2018, the institution has been presenting nov-
elties at events, disclosing data of a produc-
tion system research that has been used for 10 
years, generating valuable information for the 
grain producing farmers, whilst exhibiting the 
new working areas for the coming years.

For 2019, the timing of the broadcast 
technology Program has new, always think-
ing of getting accurate information in real 
time. Is provided for the launch of the Tech-
nical Meeting of Corn. “We’re a reference in-
stitution and we want to bring quality infor-
mation to the producer in all steps on crops 
of soybeans, corn and cotton,” says Oliveira.
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A hora e a vez dos politubos
TECNOLOgIA INOVADORA PERMITE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE 

COM BAIxO INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇãO, 
E LAVOURA DE SOJA é UMA DAS BENEFICIADAS

Os politubos estão revolucionando a 
agricultura brasileira ao incrementar a efi-
ciência do manejo de água e a produtivida-
de das culturas agrícolas. A Delta Plastics, 
empresa norte-americana com mais de 20 
anos de experiência no segmento e com fá-
brica em Pelotas (RS) desde 2016, atua no 
desenvolvimento e na fabricação dos poli-
tubos para a agricultura moderna. São ofe-
recidos politubos de 4 a 22 polegadas de 
diâmetros e de 150 a 760 micras de espes-
sura, que possibilitam ampla aplicabilidade 
e uso racional da água, além de alta perfor-
mance e desempenho na irrigação.

A utilização dos politubos oferece vá-

rios benefícios ao produtor. Dentre eles 
destacam-se o baixo custo de implanta-
ção e a facilidade de instalação e manu-
seio, associados ao incremento de produ-
tividade e à qualidade do produto final, 
devido à prática de irrigação. Resultados 
de pesquisa evidenciam acréscimo de até 
20 sacas de soja por hectare perante áreas 
adjacentes sem irrigação, com custo mé-
dio de 2,5 sacos por hectare para a imple-
mentação do sistema.

A difusão da tecnologia vem crescen-
do a cada ano no Brasil, em lavouras de 
arroz, soja, pastagem, cana-de-açúcar e 
demais culturas, demonstrando assim 

que os benefícios oferecidos aos produ-
tores são largamente comprovados pelos 
mesmos. O uso de politubos possibilita ao 
produtor a capacidade de se estruturar e 
planejar sua lavoura com mais segurança, 
evitando perdas de produtividade devido 
a adversidades climáticas, como a estia-
gem, frequente nos climas tropicais. 

A Delta Plastics está revolucionando o 
cenário da produção agrícola, através de 
uma tecnologia de irrigação eficiente e de 
baixo investimento por hectare, sendo su-
porte e referência ao produtor rural na bus-
ca por excelência, produtividade, eficiência 
e qualidade na produção de grãos no Brasil.

Polytube pipes are revolutionizing Bra-
zilian agriculture, as they increase the ef-
ficiency of water management and the 
productivity of agricultural crops. Delta 
Plastics, North-American company with 
an experience of more than 20 years in 
the segment, and with a factory in Pelotas 
(RS) in operation since 2016, acts in the de-
velopment and manufacture of polytube 
pipes for modern agriculture. The com-
pany manufactures polytubes that range 
from 4 to 22 inches in diameter, and from 
150 to 760 micron thickness, which lead to 
a vast number of applications and ratio-
nal use of water, besides high performance  

and irrigation effectiveness.
The use of polytubes benefits the farm-

ers in different ways. They include the low 
implementation cost and the ease in in-
stalling the polytubes and their manage-
ment, along with the increase in produc-
tivity and quality of the final product, 
stemming from irrigation. Research results 
attest to the production of an extra 20 sacks 
of soybean per hectare, compared to adja-
cent non-irrigated areas, with an average 
cost of 2.5 sacks per hectare for the imple-
mentation of the system.

The technology has been spreading 
year after year in Brazil, in rice, soybean 

fields and pasturelands, sugarcane and 
other crops, demonstrating that the ben-
efits derived by the farmers are corrobo-
rated by the results. The use of polytubes 
makes it possible for the farmers to struc-
ture themselves and plan their crops with 
great security, avoiding productivity loss-
es from climate adversities, like dry spells, 
very frequent in tropical climates. 

Delta Plastics is revolutionizing the ag-
ricultural scenario, through an efficient irri-
gation technology, at a low cost per hectare, 
and it supports the farmers and is a refer-
ence for those who seek excellence, produc-
tivity, efficiency and grain quality in Brazil. 

Time for polytube pipes
INNOVATIVE TEChNOLOgy IMPROVES PRODUCTIVITy 
wITh LOw INVESTMENT FOR ITS IMPLEMENTATION, 

AND SOyBEAN FIELDS TAkE ADVANTAgE OF IT
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Um dos mais importantes pontos de en-
contro das lideranças e das autoridades vin-
culadas às cadeias produtivas de cereais no 
Brasil já tem sua data agendada para 2018. 
No dia 22 de novembro, esse setor confra-
terniza durante o tradicional Jantar da As-
sociação Nacional dos Exportadores de Ce-
reais (Anec), em dependências do Clube 
hebraica, na Rua hungria, 1.000, no Jardim 
Europa, em São Paulo, capital.

Esse evento teve sua primeira edição em 
1981, e ao longo de quase quatro décadas 
contribuiu para o fortalecimento da produ-
ção, do beneficiamento e da industrializa-
ção e, especialmente, para o incremento 
das exportações de grãos. A edição de 2017 
contou com a presença de 700 pessoas, o 
que permite dimensionar a afluência de re-
presentantes das mais variadas regiões bra-
sileiras. A cadeia produtiva da soja é, ao na-

tural, uma das mais efetivas nas conversas, 
bem como as do milho e de outros cereais 
relevantes tanto para o abastecimento in-
terno quanto para as vendas ao exterior.

O jantar da Anec costuma mobilizar dire-
tores, presidentes e altos executivos das tra-
dings que atuam no Brasil e no exterior no 
mercado de cereais, corretores, prestado-
res de serviços (como laboratórios e portos), 
fornecedores de insumos e máquinas agrí-
colas, instituições financeiras, representan-
tes de governo, empresas marítimas, trans-
portadoras, fumigadoras e supervisoras, 
além de atrair entidades e organizações pú-
blicas de apoio ao segmento.

Uma produtiva e informativa progra-
mação aguarda pelos participantes. A 
agenda da data prevê a coletiva de impren-
sa a partir das 15 horas, e o café de boas 
vindas às 16h30. O especialista André Pes-

soa, da Agroconsult, apresentará uma pre-
visão da safra 2018/19 a partir das 17h10; 
uma hora mais tarde, zeina Latif, econo-
mista da XP Investimentos, traçará o ce-
nário macro para o agronegócio, e logo na 
sequência Braz Baracuhy da Costa Neto, 
coordenador-geral de Planejamento Polí-
tico e Econômico da Secretaria de Planeja-
mento Diplomático do Itamaraty falará so-
bre os cenários de riscos geopolígicos para 
2019. Por fim, o evento ainda prevê um pai-
nel sobre tabelamento de frete, tema críti-
co e incontornável em 2018 no ambiente 
da exportação de grãos. 

As palestras acontecerão no Teatro Anne 
Frank, anexo ao local, e às 20h15 ocorre o 
37º Jantar Anec, no Salão Nobre Marc Cha-
gall. Mais informações sobre essa ativida-
de podem ser encontradas junto à própria 
Anec ou no site da entidade.

Os cereais no centro das atenções
JANTAR DA ANEC ATRAI LIDERANÇAS DO SETOR PRODUTIVO, 

EM ESPECIAL AS VINCULADAS COM A ExPORTAÇãO, 
NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, EM SãO PAULO (SP)

One of the most important gathering mo-
ments of the leaderships and authorities linked 
to the cereal supply chains in Brazil have already 
scheduled their agenda for 2018. On 22nd No-
vember, a sector fraternizes during the tradi-
tional Dinner of the National Cereal Exporters 
Association (Anec), on the premises of the he-
braica club, at 1000, hungria Street, in Jardim 
Europa, located in the capital city of São Paulo.

This event had its first edition in 1981, and 
over a period of almost four decades has con-
tributed towards strengthening production, 
processing, industrialization and, especially, 
towards increasing grain exports. The 2017 
edition relied on the presence of 700 people, 
which allows us to dimension the affluence of 
representatives from different regions across 
Brazil. The soybean supply chain is, of course, 

one of the most effective in all debates, and 
the same holds true for corn and other rele-
vant cereals, both for domestic supply and 
shipments abroad.

The Anec Dinner normally brings togeth-
er directors, presidents and trading executives 
who act in Brazil and abroad in the cereal mar-
kets, brokers, service companies (like laborato-
ries and ports), input and agricultural machin-
ery suppliers, financial institutions, government 
representatives, maritime companies, trans-
porters, fumigation companies and supervi-
sors, and equally attracts public entities and or-
ganizations that support the segment.

A productive and informative program is 
awaiting the participants. The agenda of the 
date foresees a press conference at 3 p.m., 
and a welcome coffee hour at 4:30. Special-

ist André Pessoa, from Agroconsult, will pres-
ent a crop estimate for 2018/19, at 5:10 in the 
afternoon; an hour later, zeina Latif, XP Invest-
ments economist, will give details on the mac-
ro scenario for agribusiness, and right after-
wards Braz Baracuhy da Costa Neto, general 
coordinator of the Department of Political and 
Economic Planning of the Diplomatic Itamara-
ty Planning Department will address the sce-
nario of geopolitical risks for 2019. Finally, the 
event equally projects a panel on freight ta-
bles, a very critical theme and difficult to coun-
ter in 2018 in the cereal export environment. 

The lectures will take place at Teatro Anne 
Frank, on the premises, and the Anec Dinner 
has been scheduled for 8:15 p.m., at the Marc 
Chagall Great hall. For more information on the 
activities, please contact Anec or access its site.

Cereals as the focus center
ANEC DINNER ATTRACTS LEADERShIPS OF ThE PRODUCTIVE SECTOR, 

ESPECIALLy ThE ONES LINkED wITh ExPORTS, 
ON 22ND NOVEMBER 2018, IN SãO PAULO
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69º CURSO DIACOM: TETRAzóLIO E PATOLOgIA DE SEMENTES DE SOJA
Data: 5 a 9 de novembro de 2018
Local: Londrina (PR)
Informações: (43) 3025 5223 ou e-mail diacom@fbeventos.com
Site: www.embrapa.br/soja

AgROBIT BRASIL 
Data: 20 e 21 de novembro de 2018
Local: Londrina (PR)
Informações: (43) 3025 5223 ou e-mail agrobitbrasil@fbeventos.com
Site: http://agrobitbrasil.com.br
 
37º JANTAR DA ANEC
Data: 22 de novembro de 2018
Local: São Paulo (SP)
Informações: (11) 3039 5599 (ramal 5594) ou e-mail debora@anec.com.br
Site: www.anec.com.br 

2019

ShOw RURAL COOPAVEL 2019
Data: 4 a 8 de fevereiro de 2019
Local: BR 277 KM 577 – Cascavel (PR)
Informações: (45) 3225 6885 
Site: www.showrural.com.br

20ª ExPODIRETO COTRIJAL
Data: 11 a 15 de março de 2019
Local: Não-Me-Toque (RS)
Site: www.expodireto.cotrijal.com.br 

19ª ExPOAgRO AFUBRA
Data: 26 a 28 de março de 2019
Local: BR-471, Km 161 – Rincão del Rey, Rio Pardo (RS)
Informações: (51) 3713 7727
Site: www.afubra.com.br

TECNOShOw COMIgO 2019
Data: 8 a 12 de abril de 2019
Local: Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde (GO)
Informações: (64) 3611 1525 ou secretariageral@tecnoshowcomigo.com.br 
Site: www.tecnoshowcomigo.com.br 

BAhIA FARM ShOw
Data: 28 de maio a 1º de junho 2019
Local: Luís Eduardo Magalhães  (BA)
Informações: (77) 3613 8016 ou e-mail imprensa@bahiafarmshow.com.br
Site: www.bahiafarmshow.com.br

A G e n d A
A g e n d a
Os eventos da soja no Brasil
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CONTROLE
BIOLÓGICO.

LINHA DE PRODUTOS

www.simbiose-agro.com.br

É para você.
É para todo tipo 
de cultivo.

Latin American  
Quality Institute

PRÊMIO
EMPRESA BRASILEIRA  

DO ANO 2018.

Conheça o controle biológico da Simbiose. As soluções Simbiose combatem às 

pragas, garantindo eficiência no manejo e sustentabilidade para o seu negócio. 

Presente em todo o Brasil, a Simbiose é biociência para mais produtividade na 

sua lavoura, preservando a saúde e o meio ambiente. 

QUER PRODUZIR 
COM MAIS EQUILÍBRIO 
E RENTABILIDADE?



O Manejo E�ciente é uma série de medidas que auxiliam o produtor 
ao longo da safra a obter maiores produtividades. Vai desde o uso 

de sementes certi�cadas até os produtos mais adequados para cada 
momento da cultura.

Conheça nossas soluções para um manejo e�ciente na soja:

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. 
Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrições 
temporárias no estado do Paraná:  Standak® Top para os alvos Colletotrichum gossypii, Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum e Lasiodiplodia 
theobromae em Algodão, Pythium spp. em Milho e Trigo, Alternaria alternata, Aspergillus spp., Colletotrichum graminicola, Fusarium 
moniliforme, Penicillium spp., Phoma spp. e Pythium spp. em Sorgo; Amplexus™ para o alvo Blainvillea latifólia para milho e Ageratum 
conyzoides, Amaranthus de�exus, Commelina benghalensis, Digitaria horizontalis, Echinochloa crusgalli, Ipomoea grandifolia, Nicandra 
physaloides e Richardia brasiliensis para soja OGM BPS-CV-127-9; Registro MAPA: Standak® Top nº 01209; Ativum® nº 11216; Orkestra® 
SC nº 08813; Spot® SC nº 0516; Status® nº 6210; Versatilis® nº 001188593; Atectra® nº 4916; Amplexus™ nº 008298; Finale® nº 000691; 
Heat® nº 01013; Poquer®  nº 8510; Fastac® Duo nº 10913; Nomolt® 150 nº 001393; Pirate® nº 05898.

Standak® Top | Bomvoro® | Granouro® | Gel�x 5 | Adhere 60

Pirate® | Fastac® Duo | Nomolt® 150 

Orkestra® SC | Ativum® | Versatilis® | Status® | Spot® SC  

Atectra® | AmplexusTM | Heat®  | Poquer® | 

Tratamento
de sementes

Inseticida

Fungicida

Herbicida

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

Quer saber mais sobre as vantagens 

do Manejo E�ciente? Procure pelo seu 

Representante Técnico de Vendas BASF.

BASF na Agricultura. 
Juntos pelo seu Legado.

da soja            

Soluções completas
para a cultura 
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