Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE

Nova projeção da Abiove para 2018 é de um aumento
de 2,3% nas divisas com exportações do complexo soja,
para US$ 32,4 bilhões
País deverá produzir 114,7 milhões de t do grão, aumento de 4,7% ante
projeção feita em dezembro. Entidade prevê elevação do processamento
para 43 milhões de t, volume recorde também
São Paulo, 1º de março de 2018 – A Abiove estima exportações do complexo
soja, em 2018, em US$ 32,4 bilhões, um aumento de 2,3% em relação a 2017
(US$ 31,7 bilhões). Esse valor é recorde, assim como as projeções para
produção de soja em grão, industrialização e embarques da oleaginosa neste
ano.
O aumento nas divisas com exportações se deve principalmente ao farelo de
soja, cujas vendas ao mercado externo estão projetadas em US$ 5,9 bilhões,
em comparação com US$ 4,9 bilhões em 2017, de acordo com a Abiove.
A entidade divulgou as estatísticas do complexo soja com dados mensais
atualizados até dezembro de 2017. A produtividade tem sido superior à
esperada anteriormente, e a estimativa anunciada hoje é de uma produção de
soja de 114,7 milhões de t e de vendas externas de 68 milhões de t em 2018.
Para
ver
as
estatísticas
atualizadas,
clique
em
http://www.abiove.org.br/site/index.php?page=estatistica&area=NC0yLTE=
A Abiove mantém para este ano suas projeções de processamento recorde de
soja, em 43 milhões de t, e para a produção de farelo proteico, em 32,7
milhões de t. O B10, mistura de 10% de biodiesel no diesel mineral, entrou
em vigor hoje. Veja a nota da Abiove:
http://www.abiove.org.br/site/_FILES/Portugues/01032018-10485901_03_2018_-_nota_b10.pdf

Quanto ao óleo, a Abiove manteve previsão de elevação da produção para 8,5
milhões de toneladas e do consumo interno para 7,7 milhões de t. A nova
projeção é de um recuo para 850 mil t nas vendas externas.
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