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MILHO SOJA

Projeções Indigo Geraram Mudanças no USDA

Mercado Projetou Estoques Inferiores que USDA

Neste relatório, comparamos as nossas projeções de fim de safra para milho e soja nos Estados Unidos em 2020 com as fornecidas 
pelo USDA em seu relatório de novembro. Além disso, olhamos para o crescimento da safra americana de 2020, demonstrando 
como nosso modelo preditivo serviu como indicador para as principais mudanças nas projeções de rendimento do USDA e mostra 
que os modelos de preço esperavam estoques finais mais apertados versus o relatório de outubro do USDA.

Com base na relação histórica entre a proporção do estoque disponível em novembro e a diferença em relação à safra anterior / nova 
safra, a Indigo acredita que o mercado estava precificando estoques menores de milho e soja do que as estimativas de outubro do 
WASDE (azul). Os gráficos abaixo mostram a diferença entre o estoque WASDE de novembro do USDA (eixo X) e a safra passada 
/ nova safra de soja e milho. A diferença apontada pelo mercado no pré-relatório (amarelo) mostra  uma expectativa de estoque 
disponível menor pelo USDA no WASDE de novembro de soja e milho. Isso provavelmente se deve à forte exportação, demanda e 
expectativa de menor produção (rendimento).

Este ano, as projeções Indigo de rendimento do milho foram 
um forte indicador para o USDA movimentar suas estimativas. 
Além disso, nosso modelo terminou a safra dentro:  2.5 Sacas/
HA acima da posição de novembro do USDA.

A projeção Indigo de produção de soja esteve consistentemente 
abaixo do USDA durante toda esta safra. Semelhantemente ao 
nosso modelo de milho, no entanto, para a soja  o modelo Indigo 
identificou mudanças de direção nas projeções USDA. Dado 
nosso posicionamento atual (1.5 sacas / ha abaixo do USDA). 
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Rendimento 
Sacas Por Hectare

Desde nosso relatório de outubro, as projeções de rendimento Indigo para milho e soja dos Estados Unidos diminuíram. Nossa 
projeção final para a produção de milho nesta safra é de 186.5 sacas por hectare, 1.4 % acima da estimativa de 10 de novembro do 
USDA, e a nossa estimativa para soja é de 55.4  sacas por hectare, 2.6% abaixo do USDA.
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Os Relatórios Atlas Insights Cobriram Todos Estágios das Safras

Siga nossas redes sociais e acesse nosso site para manter-se atualizado sobre nossos próximos relatórios.

Agosto – Novembro
Boletim de Produção Estados Unidos

Relatório Especial
Agricultura Regenerativa

Estados Unidos

Relatório Especial
Derecho

Análise Especial
Impacto Geada

Análise Especial
Aonde foi o Milho?

Análise Especial
Estoque Disponível

Produzido através da tecnologia 
de satélite, este relatório analisou 
o impacto das práticas agrícolas 
regenerativas no lucro e na resiliência 
da terra em 1.498 Estados, nos EUA.

Utilizando sofisticadas imagens de 
radar, a Indigo calculou os danos 
às safras de milho e soja de Iowa.

A Indigo usou dados meteorológicos 
e de satélite para rastrear os impactos 
da geada precoce nas planícies do 
norte.

Após o relatório de estoques de 1º 
de setembro, a Indigo analisou as 
revisões sem precedentes do USDA.

Usando dados históricos, a Indigo 
destaca a correlação entre os 
intervalos de tempo CBOT e os 
estoques disponíveis.

Janeiro – Maio
Boletim de Produção América do Sul

Pré-Safra 2020
Relatório Área Plantada

Junho 2020
Relatório Área Plantada

Relatório Especial
COVID-19 in the Corn Belt

Por mais de 50 dias e por meio de 6 
relatórios, o Atlas Insights monitorou 
como a COVID-19 impactou mais de 
3 milhões de produtores .

Boletins de Produção 
América do Sul

Boletins de Produção
Estados Unidos

Relatórios Especiais 
e Análises6 6 6

Com o fim da safra Americana 2020, queríamos fornecer aos leitores do Atlas Insights um resumo de nossa cobertura neste período. 
Ao longo do ano, o Atlas Insights lançou 18 relatórios: boletins mensais de produção, relatórios especiais impulsionados por eventos 
de movimentação do mercado (COVID-19 e Derecho) e um relatório inédito sobre práticas agrícolas regenerativas nos Estados 
Unidos. Esses relatórios foram acessados por produtores, consultores, traders e outros para informar o planejamento da safra e as 
oportunidades de compra e venda. 

18 Relatórios:
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Este material foi preparado pela Indigo Ag. baseado em fontes publicamente disponíveis. Este material não é um relatório de pesquisa
científica e é fornecido apenas para fins 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 financeiro. 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 financeiros. O boletim inclui informações obtidas de fontes
consideradas confiáveis, mas a Indigo não garante sua integridade ou precisão. Em nenhuma circunstância, a Indigo será responsável por
qualquer parte, decisão ou ação tomada em confiança 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 fins 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, fiscal, de investimento
ou contábil.


