
Rendimento
Sacas por Hectare

As projeções Indigo de rendimento para o
milho estão 5% abaixo da estimativa para
Argentina da Bolsa de Cereais de Buenos

Aires e 5% acima da estimativa para Brasil da
CONAB. Para a soja, a projeção Indigo é 9%
acima da estimativa da Bolsa de Cereais de

Buenos Aires para Argentina e 9% abaixo da
CONAB para Brasil.

Produção
Bilhões Sacas

A produção total estimada de milho pela Indigo é 40
milhões de Sacas superior à CONAB e à Bolsa de

Cereais de Buenos Aires. Apesar do
desenvolvimento tardio no Brasil, o milho safrinha
ainda não plantado (atualmente representado por
nossos números de tendência) deve representar

75% da produção total do Brasil. A produção de soja
estimada pela Indigo é 120 milhões de sacas, menor

do que as estimativas locais ocasionadas por uma
safra substancialmente menor no Brasil.

Área Plantada  
Milhões Hectares

 
Nesta safra, para América do Sul, a Indigo

compartilhará as melhores estimativas locais
disponíveis. Para o Brasil, usamos a CONAB, e

para a Argentina, usamos a Bolsa de Cereais de
Buenos Aires. Aqui estão as comparações de
2020 e 2021 de hectares plantados para cada

safra.
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As primeiras projeções Indigo para a safra América do Sul de soja e milho corroboram com um plantio tardio no Brasil, mas que agora
sinaliza estar se recuperando. Nossa projeção de produção de soja no Brasil é de 5,0 sacas/ha abaixo dos 58,3 sacas/ha da CONAB,
enquanto nossa projeção de produção de milho é de 4,4 sacas/ha acima dos 92,4 sacas/ha da CONAB (mas esta projeção tende a
mudar assim que a saúde da cultura para safrinha for visível pelos satélites em abril). Com as lavouras da Argentina começando seu
desenvolvimento, nossos modelos de análise farão a transição de projeções de tendências para dados de satélite, informados no
próximo mês. Atualmente, nossa projeção para o milho da Argentina, que já iniciou a transição, está 6,1 sacas/ha abaixo da estimativa
da Bolsa de Cereais de Buenos Aires de 127,8 sacas/ha. Nossa projeção para a soja é 4,0 sacas/ha acima da estimativa da Bolsa de
Cereais de 46,5 sacas /ha.
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O Índice de Sanidade das Culturas Indigo (CHI) é um índice de vegetação derivado de imagens de satélite, ajustado para milho e soja.
CHI de pico mais alto indica maior potencial de produtividade. O plantio tardio e as condições mais secas do que o normal contribuíram
para os baixos índices de vegetação no início da safra, que melhoraram acentuadamente ao longo do mês passado no Brasil e agora
estão acima da média histórica. Isso é um bom presságio para as safras de soja e milho verão no Brasil, mas pode atrasar a safra milho
safrinha, colocando seu potencial em risco. A Argentina ainda está com um CHI historicamente baixo para esta época do ano e será
observada de perto no próximo mês. O clima da América do Sul está sob as condições La Niña, o que criou condições abaixo das ideais,
especi�camente, nas regiões de cultivo da Argentina. Isso se re�ete nas classi�cações de “bom a excelente” para as safras argentinas,
que vêm caindo nas últimas semanas, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O percentual da safra classi�cado como bom
a excelente está bem abaixo do ano passado para as duas safras: atualmente, 27% para a soja (52% na safra passada) e apenas 12%
para o milho (55% na safra passada).

A CURVA DE SANIDADE DE CULTURA MOSTRA INÍCIO LENTO DA SAFRA AMÉRICA DO SUL

SUMÁRIO DE PRODUÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS TRAZ AJUSTE HISTÓRICO
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Milhões Hectares
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Produção
Milhões Sacas

 

O USDA divulgou o Sumário de Produção Agrícola Anual 2019/20 na terça-feira, que incluiu ajustes históricos para a safra 2019/20
de milho e soja. O rendimento do milho foi reduzido em 3,98 sacas/ha para 180 sacas/ha e o da soja em 0,56 sacas/ha para 56,3
sacas/ha. Esta foi a maior mudança na produtividade do milho do relatório de novembro a janeiro desde 1975. As projeções Indigo
de �m de safra permanecem inalteradas, com o milho chegando a 6,5 sacas/ha acima do USDA em 186,5 sacas/ha e a soja um
pouco abaixo do USDA em 55,4 sacas/ha.
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Este material foi preparado pela Indigo Ag. baseado em fontes publicamente disponíveis. Este material não é um relatório de pesquisa cientí�ca e é fornecido apenas para �ns informativos e
não pretende ser uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra futura de mercadoria, permuta, garantia ou outro instrumento �nanceiro. Este boletim contém informações
preliminares que estão sujeitas a alterações e que não se destinam a ser completas ou constituem todas as informações necessárias para avaliar as consequências de participar de uma
transação e/ou investir em quaisquer instrumentos �nanceiros. O Boletim inclui informações obtidas de fontes consideradas con�áveis, mas a Indigo não garante sua integridade ou precisão.
Em nenhuma circunstância, a Indigo será responsável por qualquer parte, decisão ou ação tomada em con�ança às informações deste Boletim, ou por quaisquer imprecisões, erros ou
omissões das informações contidas neste material e tais informações utilizadas na avaliação dos riscos ao participar de qualquer transação. Todas as cotações e taxas exibidas são destinadas
apenas para �ns informativos. Elas não devem ser utilizadas para fazer qualquer transação, nem são uma recomendação comercial. Todo risco de negociação e a devida diligência deve ser
avaliado antes de executar qualquer transação. A Indigo não faz nenhuma representação quanto à precisão dos dados. Todas as projeções, previsões e estimativas de retornos e outras
declarações prospectivas baseiam-se em premissas, as quais são improváveis de serem aferidas e podem diferir materialmente de eventos ou condições reais. Tais projeções apenas ilustram
resultados hipotéticos sob certas variáveis. Os resultados reais podem variar. Este boletim não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como aconselhamento
jurídico, �scal, de investimento ou contábil.  
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