Nota à Imprensa

ABIOVE eleva novamente projeções para o complexo
soja em 2017: produção, processamento, exportação e
consumo interno
São Paulo, 04 de agosto de 2017 – A Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais (Abiove) elevou mais uma vez suas projeções para o
complexo soja neste ano. A produção de soja está projetada agora em 113,80
milhões t, um aumento de 0,5% em relação ao informado no final de junho. A
entidade também revisou a projeção para as vendas externas de soja: de 63
milhões t para 64 milhões t, e de processamento, de 41 milhões t para 41,50
milhões t. O estoque final do grão baixou para 9,80 milhões t, ante 10,60
milhões t no final de junho.
Divisas - A Abiove também projeta elevação nas divisas: de US$ 29,53
bilhões (valor no início de junho) para US$ 29,66 bilhões. A previsão é de
US$ 370 a tonelada de soja em grão, US$ 320 a tonelada de farelo e de US$
740 a tonelada de óleo.
Farelo - Quanto ao farelo proteico, a nova estimativa da Abiove é de uma
produção de 31,50 milhões t, ante 31,10 milhões t no fim de junho. O
consumo interno deverá se elevar um pouco: de 15,80 milhões t para 16
milhões t. A exportação também deverá ficar levemente acima do volume
divulgado anteriormente: de 15,50 milhões t para 15,70 milhões t. O estoque
final é o mesmo divulgado na projeção anterior: 1,03 milhão t.
Óleo – A produção de óleo está prevista em 8,20 milhões t, em relação a 8,10
milhões t no início de junho. O consumo interno deverá aumentar um pouco:
de 6,90 milhões t para 7 milhões t. A exportação está mantida em 1,30 milhão
t. O estoque final é o mesmo já informado no final de junho: 306 t.
As estatísticas atualizadas do complexo soja estão disponíveis no site
www.abiove.org.br
Fonte: Assessoria de Comunicação da Abiove. 11- 5536-0733; 9 9644-0363

