
ESQUEMA-RESUMO   DO   PREÇO   PARIDADE   DA   SOJA                              
 

● Olhando  com  atenção,  o  preço  paridade  de  exportação  de  SOJA,  é  simplesmente  trazer  o               
preço  da  soja  da  Bolsa  de  ___________(_____________) ,  descontando  os  custos  até  o             
município  onde  está  o  produto,  de  onde  o  produtor  pretende  fazer  conta  para  exportar               
seu   produto.  

● Para   calcular   esse   preço,   são   necessários   5   itens,   que   são:   

1. COTAÇÃO   INTERNACIONAL   DA   BOLSA   -   CME   GROUP:   
a. É  o  preço  da  Bolsa  de  Chicago,  que  é  u�lizado  como  referência  para  a  cotação  da  soja  no                   

mundo   inteiro.   Na   bolsa   de   Chicago,   obtemos   a   BASE   de   PREÇOS.  

2. O   PRÊMIO   EXPORTAÇÃO   -   PORTOS   BRASILEIROS:   

a. Esse  prêmio  (ou  Basis),  é  a  adição  ou  subtração  de  um  valor  (prêmio)  ao  valor  da                 
cotação  na  Bolsa  de  Chicago,  para  chegar  ao  PREÇO  NO  PORTO,  sinalizando  como  está  a                
oferta  e  a  demanda  por  soja  naquele  porto,  naquele  momento.  Pressão  de  demanda              
maior  que  a  oferta,  prêmio  mais  posi�vo;  pressão  de  oferta  maior  que  demanda,  prêmio               
menos   posi�vo   ou   nega�vo.   

3. CUSTO   PORTUÁRIO   -   PORTOS   BRASILEIROS:  
a. Valor  referente  aos  custos  com  trâmites  dentro  do  porto,  semelhante  às  TAXAS  DE              

EMBARQUE   em   aeroportos.   
4. PREÇO   DO   FRETE   -   DO   LOCAL   DA   SOJA   ATÉ   O   PORTO:  

a. Este  custo  é  referente  as  despesas  com  o  frete  para  levar  o  soja  do  local  de  origem,  ao                   
porto   onde   o   produto   será   exportado.   

5. TAXA   DE    ___________:   
a. Como  o  preço  da  soja  na  Bolsa  de  Chicago,  o  prêmio  no  porto  e  o  custo  portuário  são                   

OBTIDOS  em  _____________,  precisamos  saber  qual  é  a  cotação  do  _______________            
para  que  consigamos  transformar  esses  preços  em  reais  e  obter  o  PREÇO  final  em               
reais/sc.  

● Nos  EUA  a  soja  é  comercializada  em  cents  de  dólar  por  bushel,  já  no  Brasil  a  comercialização  da                   
soja   se   dá   em   R$/sc.   

● Um  bushel  de  soja  equivale  a  27,214  Kg,  é  importante  ressaltar  que  bushel  é  uma  unidade  de                  
volume   e   kg   é   de   peso/massa,   assim,   os   valores   para   outras   culturas   podem   ter   modificações.   

● Uma  saca  de  soja  tem  60Kg,  então  uma  saca  tem  ______________  bushel.  Guarde  este  número,                
pois   ele   vai   ser   a   base   para   a   realização   dos   cálculos   .  

● Uma  tonelada  tem  1.000  kg,  e  uma  saca  de  soja  tem  __________  kg,  logo,  cada  tonelada  tem                  
________   sacas.   

Anotações:  __________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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 A  Fórmula  PARA  CONVERSÃO  PODE  SER  IGUAL  A  ABAIXO,  PORÉM  EXISTEM  VÁRIAS  FORMA  DE  FAZER                 
O   MESMO   CÁLCULO,   ESSE   É   APENAS   UMA   DELAS.   

 

 

Agora  faça  aqui,  os  cálculos  para  o  preço  da  soja  HOJE  no  seu  município:               
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
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