Grãos: E foi dada a largada!
24 de fevereiro de 2017
Como foi muito divulgado na mídia ontem (23/fev), durante o fórum anual Agricultural
Outlook do USDA foi apresentada a primeira estimativa oficial de área plantada nos EUA da
safra 2017/18, sendo 90 mln acres de milho e 88 mln acres de soja. Assim, os holofotes se
posicionam novamente na direção da safra americana. Consequentemente, as safras da
America do Sul vão perdendo sua capacidade de influenciar o mercado. As quais vão
dissipando os riscos de quebra de safra pela própria maturação das suas safras.
Nesse sentido, as principais divulgações que serão feitas pelo USDA nessa safra são:

•

Ag Outlook: a primeira divulgação da área plantada americana apresentada no fórum
Agricultural Outlook, sendo que ela é feita apenas com base nas estimativas do
Departamento americano. Ele é realizado anualmente no final de fevereiro.
Prospectives Plantings: O relatório sobre a intenção de plantio é feito com base em
um levantamento primário com os agricultores em todos os estados americanos, além
de ser baseado nas encomendas feitas aos vendedores de insumos. A pesquisa é feita
antes do início do plantio e divulgada no dia 31/mar.
Acreage: O relatório do plantio realizado é feita quando a semeadura da safra da
primavera está virtualmente completa nos EUA. O levantamento é feito em todos os
principais condados agrícolas dos EUA e já leva em conta os possíveis problemas que
ocorrem durante o plantio. Ele é divulgado no dia 31/jun.
Além desses relatórios específicos outros também são muito importantes como o
WASDE de maio, que apresenta a primeira estimativa de produção (a área utilizada é
a do Plantings), e o Production de janeiro do ano seguinte, o qual traz os valores
finais (ou definitivos) de área e produção.

•

•

•

Como podemos ver no gráfico abaixo, comparando os números das projeções do Ag Outlook,
Plantings e Acreage contra o plantio final percebemos que as projeções indicam a direção da
mudança de área plantada, porém alguns anos o erro é grande. Como é de se esperar, quanto
mais tarde no calendário é feito a estimativa maior a acurácia dela. Ou seja, das principais
divulgações, a Ag Outlook é a menor relevante e, consequentemente, menor é a sua
influência no mercado.
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O mercado já está trabalhando com um aumento significativo da área de soja nos EUA, pois a
atratividade da soja é muito maior que do milho e do trigo. Aliás, devido ao baixo preço do
trigo, esse deverá ser uma das menores áreas plantadas de trigo nos EUA das últimas décadas.
Dessa forma, retirando o trigo do jogo, a relação de preços da soja e do milho é o mais alto
dessa década nos últimos meses. Nos últimos meses, a razão de preços da soja pelo milho
está próxima de 2,6, enquanto a média histórica é de 2,3. Isso resulta um belo estimulo aos
produtores elevar a sua área de soja.
Relação dos preços futuros de soja e milho: 12 meses antes do fim do plantio
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Olhando a margem dessas culturas nos principais estados produtores americanos, percebemos
que a soja dá os melhores retornos por acre plantada. Nos quadros abaixo percebemos que a
cultura que tem margens maiores são soja e milho em rotação de cultura (rot). O milho
plantado continuamente (cont) tem as piores margens. Historicamente o milho continuo tem
margens próximas ou maiores que da soja, por isso que as área de milho são tão maiores que
as da soja. De maneira geral a soja é plantada para rotacionar a área de milho e dar um
incremento de produtividade no milho da safra seguinte. Cabe ressaltar que a margem da soja
analisada é sempre analisada como rotacionada e não continua como é comum no Brasil.
Margem da soja e do milho em áreas de alta e baixa produtividade: Iowa, Illinois e Indiana
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Dessa forma fazemos nossa primeira projeção da área plantada americana, e utilizando a
tendência de produtividade, estimamos a produção americana na safra 2017/18:

Milho

acres/bushel

hectares/ton

Soja

acres/bushel

hectares/ton

Area plantada

90.8

36.7 Area plantada

88.7

35.9

Area colhida
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Produção
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recomendações e foram obtidas a partir de qualquer das seguintes fontes: (i) fontes indicadas ao
lado da informação; (ii) preço de cotação no principal mercado regulado do valor mobiliário em
questão; (iii) fontes públicas confiáveis; (iv) base de dados do Banco Pine. O Banco Pine não declara
ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais
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