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A safra americana segue completando suas etapas com o passar dos meses, e com o final do
período de plantio nos EUA. No dia 30/jun, o USDA irá divulgar o seu relatório de área
plantada, o Acreage. O relatório é baseado no levantamento realizado nas primeiras duas
semanas de junho e reflete, inclusive, o efeito da área que não plantada por causa dos
atrasos na semeadura. De maneira geral, esse é o relatório com maior grau de acerto frente o
valor final de plantio. Apesar das recorrentes revisões e correções que ocorrerão nos próximos
meses, como sabemos, o valor definitivo da área só é conhecido em janeiro do próximo ano.
A diferença entre o relatório Acreage para o Prospective Plantings (divulgado em março) é
que o primeiro traz a área que o produtor conseguiu plantar e o segundo era a intenção dele
em março. Em anos normais, as estimativas desses dois relatórios devem ser semelhantes,
como pode ser observado nos gráficos abaixo. Porém podem ocorrer situações atípicas que as
fazem divergir. Como por exemplo, ocorrência de clima extremo ou bruscas variações de
preços.
Área plantada de milho e soja nos EUA: por relatório
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Isto posto, passamos para a análise das variações entre os relatórios. Como podemos ver no
gráfico abaixo, a razão de preços entre soja em milho nos últimos anos fica próxima a 2,3 (ou
seja, o preço da soja é 2,3 vezes o preço do milho). Sendo que nos anos em que a razão
aumenta, a área de soja aumenta sobre a de milho nos EUA. Logicamente, o inverso também
é valido, quando a razão de preços diminui, a área de milho avança sobre a de soja. Porém a
análise econômica é pouco relevante entre um relatório e outro. Apesar da razão de preços
estar acima da média histórica, ela caiu 2,57 para 2,46, entre a pesquisa do Plantings e o
Acreage, assim diminuindo marginalmente o ímpeto do plantio da oleaginosa.
Já pelo lado climático, as condições foram bem variadas nos EUA durante o plantio. De
maneira geral, no Sul o clima foi muito construtivo para as culturas, favorecendo o algodão e
o trigo. Já no Corn Belt, foram duas realidades distintas, no oeste do Corn Belt e a parte
norte das Planícies foi úmido e frio. Nem mesmo aquele episódio da nevasca fora de época
parece que prejudicou. Enquanto no leste, o clima foi muito chuvoso, atrasando o plantio da
soja e do milho. Sendo que o plantio nessa região ficou atrasado e só foi normalizado quando
o clima secou no final de maio e junho. Dessa forma, incentivando o produtor a deixar área
sem plantar (prevented planting), para não correr o risco de plantar fora da janela.
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Resumidamente, acreditamos que as projeções de áreas irão pouco se alterar no próximo
relatório, sendo que as de milho, trigo e soja devem cair e de algodão deve crescer. Os
detalhes podem ser observados na tabela abaixo. Porém, o importante é salientar que essas
variações projetadas são marginais e não devem fazer grandes variações de preços.
Especialmente para o mercado de soja e milho elas precisam ser de pelo menos um milhão de
acres para alterarem os preços além da variação diária.
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Disclaimers
Informações relevantes
1. Estes comentários e recomendações foram elaborados pelo Banco Pine S.A. (“Banco Pine”) Estes
comentários e recomendações possuem caráter informativo, têm como único propósito fornecer
informações e não constituem, nem devem ser interpretados como oferta ou solicitação de compra
ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios
específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações contidas nestes comentários e
recomendações são consideradas confiáveis na data da divulgação destes comentários e
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
informações. Estes comentários e recomendações não são declarações completas ou resumos dos
valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados. As opiniões, estimativas e
projeções expressas nestes comentários e recomendações refletem o atual julgamento do analista de
investimento responsável pelo conteúdo destes comentários e recomendações na data de sua
divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Da mesma forma, as cotações e
disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativas e sujeitas a alterações sem
aviso prévio. O Banco Pine não está obrigado a atualizar, modificar ou corrigir estes comentários e
recomendações, nem informar o leitor sobre tais alterações.
2. Os analistas de investimento responsáveis pela elaboração destes comentários e recomendações
certificam que as opiniões expressas nestes comentários e recomendações refletem de forma precisa
e exclusiva suas visões e opiniões pessoais a respeito de toda e qualquer empresa analisada ou seus
valores mobiliários e foram produzidas de forma independente e autônoma. Uma vez que as opiniões
pessoais dos analistas de investimento podem ser divergentes entre si, o Banco Pine pode ter
publicado ou vir a publicar outros comentários e recomendações que não apresentem uniformidade
e/ou apresentem diferentes conclusões em relação às informações fornecidas nestes comentários e
recomendações. Os analistas de investimento declaram que não mantêm qualquer vínculo com
qualquer indivíduo que mantenha relações comerciais de qualquer natureza com as empresas
analisadas nestes comentários e recomendações e que não recebe qualquer remuneração por serviços
prestados, nem mantêm relações comerciais com empresas ou pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que represente os interesses das empresas analisadas nestes comentários
e recomendações. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não detém, direta ou
indiretamente, posições em valores mobiliários emitidos pelas empresas analisadas nestes
comentários e recomendações em sua carteira de investimentos pessoal, não têm interesse
financeiro e não estão pessoalmente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de tais
valores no mercado. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não atua como
administrador, diretor ou membro do conselho consultivo das empresas analisadas nestes
comentários e recomendações.
3. A remuneração do analista de investimento é determinada pelos diretores do Banco Pine. Como
todos os funcionários do Banco Pine e suas empresas afiliadas, a remuneração dos analistas de
investimento é influenciada pelo resultado geral desta(s) companhia(s). Sendo assim, a remuneração
do analista de investimento pode ser considerada indiretamente relacionada a estes comentários e
recomendações, entretanto o analista de investimento responsável pelo conteúdo destes
comentários e recomendações garante que nenhuma parcela de sua remuneração esteve, está ou
estará, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas

contidas nestes comentários e recomendações ou ligada a precificação de quaisquer dos valores
mobiliários discutidos nestes comentários e recomendações.
4. O Banco Pine, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle comum podem
possuir participação acionária, direta ou indireta, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital
social das empresas analisadas nestes comentários e recomendações, e podem estar envolvidas na
aquisição, alienação ou intermediação de tais valores no mercado. O Banco Pine, suas controladas,
seus controladores ou sociedades sob controle comum declaram que recebem, ou pretendem
receber,remuneração por serviços prestados para as empresas analisadas nestes comentários e
recomendações ou para pessoas a ela ligadas.
5. Os instrumentos financeiros discutidos nestes comentários e recomendações podem não ser
adequados para todos os investidores. Estes comentários e recomendações não levam em
consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de
qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em
suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas informações
contidas nestes comentários e recomendações. Caso um instrumento financeiro seja expresso em
uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar
adversamente o preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor destes
comentários e recomendações assume quaisquer riscos de câmbio. A rentabilidade de instrumentos
financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode, direta ou indiretamente, aumentar
ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros,
e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nestes comentários e
recomendações em relação a desempenhos futuros. O Grupo Pine se exime de qualquer
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
destes comentários e recomendações ou de seu conteúdo.
6. Estes comentários e recomendações não podem ser reproduzidos ou redistribuídos para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito
do Banco Pine. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos nestes
comentários e recomendações estão disponíveis sob consulta.
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regulamentação brasileira.

