Desde o relatório de agosto, a projeção Indigo diminuiu quanto ao rendimento de milho e soja nos EUA. A projeção Indigo de
setembro para a produção do milho no fim da safra é de 188 sacas por hectare, 0,6% acima da estimativa de 11 de setembro do
USDA, e a estimativa de soja é de 55,5 sacas por hectare, 4,6% abaixo do USDA.
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A Indigo usa modelos
baseados em sensoriamento
remoto para estimar hectares
em estágio de colheita e
realiza a projeção com base
em tendências históricas.
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Rendimento Estimado por Estado
A Indigo ainda projeta um rendimento recorde da safra americana de milho, apesar das quedas desde julho. A safra de soja também caiu, mas ainda
assim aponta para ser a terceira melhor safra já registrada. As projeções de rendimento do USDA para 11 de setembro são mostradas em vermelho
no gráfico abaixo:
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Impactos do Derecho
A Indigo estima que, aproximadamente, 850 mil hectares de
milho e 566 mil hectares de soja foram danificados em Iowa.
Esses hectares representam 85% do dano total em todo o
centro-oeste.
Estimamos esses danos usando uma análise com dezenas de
observações em campo e correlacionando imagens de drones
e aviões, tiradas após o evento, com imagens de satélite do
antes e depois.
O relatório Indigo completo sobre os danos, incluindo
estimativas de perdas de Estado por Estado, está disponível
aqui: Iowa Derecho Special Report.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 • São Paulo • Brasil • indigobrasil@indigoag.com • www.IndigoAg.com.br

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.
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