
ESQUEMA-RESUMO   -   ANÁLISE   FUNDAMENTALISTA   DO   SOJA  

A  análise  fundamentalista  busca  as  informações  de  oferta  e  demanda  para  entender,  analisar  e               
assim  prever  a  movimentação  dos  preços  de  um  determinado  produto,  num  determinado             
tempo.  

Nossa  videoaula  pode  ter informações  desatualizadas ,  já  que  os  dados  mudam            
constantemente,  mas  o  importante  é  assimilar  a  lógica  da  análise,  pois  esta  não  muda,  e você                 
pode  sempre  conferir  as  informações  atualizadas  nos  gráficos  abaixo  do  vídeo.  Sempre  que              
�ver  dúvida,  volte  e  análise  essas  informações,  pois  atualizamos  sempre  que  novos  dados  são               
liberados.  Analisando  os dados  atualizados,  acessados  no  material  completar  abaixo  do  link  da              
videoaula,  podemos  observar  que  a  OFERTA  e  DEMANDA  entre  os  países  tem  se  comportado  da                
seguinte   forma:  

Do   lado   da   OFERTA ,   temos   os   seguintes   países   como   líderes:  

PRODUÇÃO  

1. ________________________________  
2. ________________________________  
3. ________________________________  
4. ________________________________  
5. ________________________________  

EXPORTAÇÃO  

1. ________________________________  
2. ________________________________  
3. ________________________________  
4. ________________________________  
5. ________________________________  

Já   do   lado   da   DEMANDA ,   temos   os   seguintes   países   como   líderes:  

CONSUMO  

1. _________________________________  
2. _________________________________  
3. _________________________________  
4. _________________________________  
5. _________________________________  

IMPORTAÇÃO  

1. _________________________________  
2. _________________________________  
3. _________________________________  
4. _________________________________  
5. _________________________________  
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● O  ___________  é  a  principal  variável  que  interfere  na  oferta  mundial,  e  devemos  sempre               
monitorar  com  atenção,  especialmente  nos  anos  de  La  Niña,  ou  El  Niño,  pois  nestes  anos  o                 
__________  tem  potencial  de  reduzir  fortemente  a  produção  e  a  oferta  nos  países  produtores.               
O  _________  também  podem  impactar  a  produção  AQUI  NO  BRASIL,  afetando  nossa  oferta  e               
nossos   preços.  

● A   soja   é   consumida   principalmente   através   de   dois   subprodutos.   
● ______________________,  que  representa  cerca  de  79%  do  peso  do  grão,  e  é             

u�lizado  como  principal  base  proteica  das  rações  des�nadas  à  produção  animal  e,             
para   o   consumo   humano.   

● A  segunda  forma  de  consumo  é  o  ______________de  soja,  que  representa  19%  do              
peso  do  grão,  e  normalmente  des�nado  ao  consumo  humano  ou  na  mistura  do              
biodiesel.   

 
Anotações:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

 

Quando  olhamos  para  a  OFERTA  e  DEMANDA  dentro  do  Brasil,  alguns  pontos  nos  chamam  a                
atenção:  

⮚ Cerca   de   46   %   (dado   de   2020)   da   produção   é   ob�da   no   Centro-Oeste.  
⮚ Dentro  da  Região  Centro-Oeste,  se  destaca  o  MT,  que  produz  algo  como  28%  do  total  da                 

produção   nacional.   
⮚ Região   Sul,   é   a   segunda   maior   produtora,   com   um   terço   da   produção   nacional.  
⮚   A   tendência   é   que   o   Brasil   con�nue   aumentando   produção   de   soja   nos   próximos   anos.  
⮚ A  Guerra  comercial  (2019)  e  a  PSA  (19/20)  estão  alterando  o  fluxo  da  soja  no  mundo,                 

assim  como  o  acordo  (EUA  +  China)  celebrado  em  2020  pode  trazer  consequências  no               
Brasil.   Fique   atento   aos   próximos   passos.   

Anotações:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________   
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