
Rendimento
Sacas / Hectare

As projeções Indigo para a
produção de milho dos EUA estão
3% abaixo do USDA. Para a soja

dos EUA, a estimativa Indigo é 2%
abaixo do USDA.

Produção
Bilhões de Sacas

A projeção de produção Indigo
está 160 milhões de sacas abaixo
do USDA para milho e 40 milhões

de sacas abaixo para a soja.

Área 
Milhões Hectares

 
A Indigo adota os números de

hectares plantados e colhidos do
USDA, cujo número no relatório
WASDE de agosto não sofreu

alteração em relação ao relatório
de junho.

O terceiro boletim Indigo de produção para a safra de 2021 nos Estados Unidos utiliza nossos modelos de rendimento derivados de
imagens de satélite. Atualmente, a projeção para o milho é de 177.9 sc/ha e para a soja é de 55 sc/ha, que são 4.9 e 1.1 sc/ha
abaixo do USDA, respectivamente. O clima continua sendo o foco do mercado, com a maior parte das lavouras agora �rmemente
no estágio de grão pastoso ou formação das vagens.

Também examinamos as condições atuais da safra por município em comparação com a média de 5 anos, atualizamos as
projeções em torno da produção e exportação de milho do Brasil e examinamos os últimos números de estoques para uso dos EUA.
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CONDIÇÕES POR REGIÕES 

As condições nacionais de soja de boa e excelente estão 5%
abaixo da média de 5 anos, �cando em 60% a partir de 8 de
agosto. Dados estaduais mostram padrões regionais
semelhantes aos do milho. A região noroeste está
uniformemente bem abaixo da média, enquanto o leste está
acima da média. Uma diferença notável é o Nebraska, onde as
condições da soja estão 1% acima da média, de 76%.

Novamente, mergulhando em Illinois e Iowa, que compõem 12%
e 11% da área total plantada de soja, vemos condições
altamente variáveis em todo o estado. Illinois é classi�cada 11%
acima da média de 5 anos em 78% de bom a excelente – mas
dados do distrito mostram problemas na região norte. Iowa
está 10% abaixo da média no nível estadual, atualmente
avaliada em 60% de bom a excelente. Os piores distritos estão
entre Des Moines e Cedar Rapids, enquanto alguns dos mais
bem avaliados estão ao sul da mesma área.

Esses estados serão fatores-chave na história �nal do número
de rendimento nacional de 2021. As diferenças substanciais nas
condições dos distritos que estamos vendo agora em todos os
estados serão importantes para monitorar nas próximas
semanas suas potenciais percepções sobre os �uxos comerciais
futuros. Acompanhe as condições dos distritos e o progresso da
cultura com  Indigo’s Live Tracker.

Os dados de condições do USDA são um importante indicador
semanal e sazonal para o mercado. Os dados nacionais e
estaduais são tipicamente referenciados pela combinação das
categorias boas e excelentes. Os novos dados distritais
fornecidos pelo USDA são indexados para fornecer um número
por município que indica a saúde dos cultivos.
As condições nacionais do milho boas e excelentes estão 3%
abaixo da média de 5 anos, �cando em 64% a partir do dia 8 de
agosto. Os dados estaduais lançam luz sobre a variabilidade
por trás da produção nacional: os estados do noroeste estão
bem abaixo das condições médias devido à seca e ao calor,
enquanto os estados leste estão acima da média.
Focando em Illinois e Iowa, dois dos maiores produtores de
milho com 12% e 14% do total de hectares plantados, vemos a
maior variabilidade no nível do distrito. Illinois, por exemplo,
está 11% acima de sua média de 5 anos, com 79% de avaliação
boa a excelente no nível estadual. Os distritos do norte estão
abaixo da média, enquanto muitos distritos do sul estão acima
da média. Iowa, por sua vez, está 10% abaixo da média de 5
anos (61% de bom a excelente), mas o terço sul do estado
parece estar em melhores condições do que a média, enquanto
os piores distritos estão localizados na região central leste.

MILHO

SOJA
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Diferença das Condições de Safra do USDA para a
Média de 5 Anos
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https://www.indigoag.com/live-tracker-u.s.-crop-progress-by-county


SAFRA DE MILHO DO BRASIL CONTINUA ENCOLHENDO E ESTOQUES DOS EUA SEGUEM APERTADOS

Um dos mais importantes impulsionadores do preço
nas tabelas de oferta e demanda do USDA de agosto é a
projeção dos estoques �nais. A antiga relação de
estoques de milho está agora em seu ponto mais baixo
nos últimos 10 anos (igual a 12/13), impulsionada pela
demanda recorde. A projeção é que os novos estoques
de safra aumentem, mas ainda estão abaixo de 10% e
se moveram mais baixos este mês devido às
perspectivas de produção mais baixas.
Os estoques de soja na safra passada também estão
em níveis historicamente apertados, o menor desde
13/14 liderado pela demanda recorde, apesar de uma
safra recorde no Brasil. A demanda deve ser
ligeiramente menor na safra atual, mas com as
perspectivas de produção mais baixas, os estoques
ainda estão previstos para serem apertados. O USDA
está agora prevendo estoques mínimos para a safra
atual e a relação estoque �nal semelhante à safra
passada.
A demanda será discutida e determinada ao longo da
próxima safra. Para o futuro imediato, a direção dos
preços continuará a ser determinada pela saúde e
potencial dos cultivos e pelo impacto resultante que tem
sobre as taxas de estoque �nal prevista para a safra
21/22.

A produção Brasil do USDA diminuiu 15 milhões de
toneladas de maio a agosto. As expectativas de
exportação do Brasil também caíram 12 milhões de
toneladas em relação ao mesmo período. Na atualização
de agosto do USDA, a agência reduziu a produção em 6
milhões de toneladas para 87 milhões de toneladas
versus a CONAB, que em seu relatório de agosto calculou
a safra em 86,7 milhões de toneladas. Os resultados da
safra brasileira de milho está naturalmente reduzindo as
exportações, o que também se re�etiu hoje com o USDA
reduzindo as projeções de exportação do Brasil em 5
milhões de toneladas para 23 milhões de toneladas
(CONAB, que prevê 23,5 milhões de toneladas).
Desde que a safra brasileira de milho se estendeu através
da safra norte-americana, o menor potencial de
exportação levou a aumentos nas exportações dos EUA
para os anos de safra 2020/2021 e 2021/2022 (até este
mês). De maio a julho, o USDA elevou as exportações de
20/21 em 2 milhões de toneladas e 21/22 exportações em
1,3 milhão de toneladas. Devido ao menor potencial de
safra nos EUA, o USDA reduziu as previsões de
exportação e reduziu a demanda mundial ou aumentou
as exportações de outros países. Uma nota: A China
ainda deve importar 26 milhões de toneladas nas safras
20/21 e 21/22.

MILHO BRASIL

ESTOQUE INTERNO 
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Esse conteúdo foi preparado pela empresa Indigo Agricultura ("Indigo") com base em fontes proprietárias e disponíveis publicamente. Esses materiais não são relatórios de pesquisa e não são
destinados como tal. Esses boletins são fornecidos apenas para �ns informativos e não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar qualquer
mercadoria ou derivativo de mercadoria para qualquer pessoa. Esses materiais contêm informações preliminares que estão sujeitas a alterações e que não se destinam a ser completas ou
constituir todas as informações necessárias para avaliar as consequências de entrar em uma transação e/ou investir em quaisquer instrumentos �nanceiros. Para evitar dúvidas, a Indigo não
vende nenhum título futuro de commodities, swap, segurança ou outros instrumentos �nanceiros. Esse tipo de negociação só pode ser feitas através de uma conta em um
corretor/revendedor registrado ou comerciante de comissão de futuros. A Indigo não é nem negociadora de futuros nem uma corretora/revendedora registrada. Indigo não é um SEF. Esses
materiais também incluem informações obtidas de fontes consideradas con�áveis, mas a Indigo não garante sua completude ou precisão. Em nenhum caso a Indigo será responsável por
qualquer uso por qualquer parte, por qualquer decisão tomada ou ação tomada por qualquer parte em dependência, ou por quaisquer imprecisões ou erros ou omissões de, as informações
contidas nestes materiais e tais informações não podem ser con�adas por você na avaliação dos méritos de participar de qualquer transação. Todas as cotações, taxas e opiniões exibidas
destinam-se apenas a �ns informativos. Eles não devem ser con�ados para fazer quaisquer transações ou negociações, nem são destinados como uma recomendação para participar de uma
determinada transação ou comércio. Há risco na negociação e a due diligence deve ser realizada antes de executar quaisquer negociações. A Indigo não faz nenhuma representação quanto à
exatidão dos dados. Todas as projeções, previsões e estimativas de retornos e outras declarações "prospectivas" são baseadas em suposições, que di�cilmente serão consistentes e podem
diferir materialmente de eventos ou condições reais. Tais informações prospectivas só ilustram resultados hipotéticos sob certas suposições. Os resultados reais variam, e as variações podem
ser materiais. Desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro. Nada aqui deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como aconselhamento jurídico,
tributário, de investimento ou contábil. Este material não é para distribuição pública, é para as informações gerais dos clientes da Indigo, não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer
outra pessoa, e não constitui uma recomendação pessoal ou leva em conta os objetivos de investimento especí�cos, situações �nanceiras ou necessidades de clientes individuais. A
negociação proprietária da Empresa pode tomar decisões de negociação que são inconsistentes com as recomendações aqui expressas. A Empresa e suas a�liadas, diretores, diretores e
funcionários em todo o mundo podem: (a) De tempos em tempos, ter posições, comprar ou vender as commodities aqui mencionadas ou (b) estar envolvidas em qualquer outra transação
envolvendo tais mercadorias para compensação ou ter outro potencial con�ito de interesses em relação a qualquer recomendação e informações e opiniões relacionadas. 
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