
Rendimento
Sacas / Hectare

 
As projeções Indigo para o rendimento de
milho nos EUA estão 3% abaixo do USDA.
Para a soja nos Estados Unidos, a nossa

projeção é 2% abaixo do número do USDA.
Os números de rendimento são baseados
em uma tendência de rendimento da pré-

safra.

Produção
Bilhões de Sacas

 
 

O USDA não alterou a estimativa de milho e
soja em Junho 

Área 
Milhões Hectares

  
A Indigo adotou os números de área do

USDA para todos os cálculos. O USDA não
alterou os hectares plantados ou colhidos

neste mês. A próxima atualização esperada
ocorrerá no Relatório de 30 de junho sobre

a área plantada do USDA.

O primeiro boletim Indigo de produção para a safra 2021 nos EUA parte da projeção de produção de 182,6 sacas/hectare para
milho e 56,0 sacas/hectare para soja. Nossa produção atual de milho é de 5,3 sacas/hectare inferior ao USDA e a produção de
soja é de 1,0 saca/hectare abaixo do USDA. Os modelos de rendimento da Indigo utilizarão os dados de saúde dos cultivos,
derivados de imagens de satélite em tempo real a partir de 1º de julho e serão incorporados ao nosso relatório de 12 de julho.
 
Este relatório também contém uma atualização �nal sobre a Safrinha de milho no Brasil, uma análise da previsão do USDA de
produção e consumo mundial e, por �m, as condições climáticas atuais nos EUA.
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PROJEÇÃO SUPERAVIT MUNDIAL APERTADO, SAFRINHA BRASIL PERMANECE ENCOLHENDO 

BRASIL
O rendimento �nal Indigo para a safra de milho 2020/21 do Brasil é de 5,24 t/ha. Olhando para as duas safras separadamente,
prevemos um rendimento de 6,43 t/ha no milho verão e um rendimento de 4,88 t/ha na Safrinha. Utilizando a última área
informada pela CONAB, resulta em uma produção total de 104,1M t. A produção de milho Safrinha representa 76M t (ou 73%) da
produção total.
 
Hoje, a CONAB e o USDA reduziram signi�cativamente sua previsão de produção de 106,4M t para 96,4M t e 102M t para 98,5M t,
respectivamente. Segundo a CONAB, o rendimento é 0,7 t/ha menor do que no ano passado, mas a área aumentou 1,3M ha, o que
ajuda a mitigar as perdas de produção, levando a uma produção de 6M t menor em relação ao ano passado.
As exportações do Brasil também foram reduzidas pela CONAB e pelo USDA em 5,5M t e 2M t, respectivamente. O USDA aumentou
as exportações de milho dos EUA na mesma quantidade para a safra passada, semelhante ao que �zeram no mês passado.

O Índice de Sanidade das Culturas Indigo (CHI) é um índice de vegetação
derivado de satélite ajustado para milho e soja. CHI de  pico mais alto indica
maior potencial de rendimento.

No mês passado, o USDA divulgou sua primeira
visão sobre estatísticas mundiais de oferta e
demanda para a safra 2021/22. Embora os
estoques nos EUA estejam projetados para um leve
aumento, o número ainda está em nível
historicamente apertado. O USDA também prevê um
superávit no saldo anual mundial de grãos, de�nido
como a produção global menos o consumo. Os
valores positivos re�etem um superávit agrícola
para o ano, enquanto os valores negativos indicam
dé�cit.
 
De 2011 a 2016, o mundo observou um grande
excedente de milho a cada ano. A soja, da mesma
forma, registrou saldos excedentes de 2012 a 2018.
Dé�cits têm sido comuns para milho nos últimos
quatro anos e feijão nos últimos dois anos.

MUNDO

A história deste ano ainda está sendo escrita. Os dé�cits aumentaram com o USDA reduzindo a safra brasileira de milho em 3,5M t. A
projeção do USDA para a próxima safra demonstra um pequeno superávit, mas apenas por uma pequena margem, que poderia ser
nula no caso de menor produção dos EUA. O excedente previsto para o país equivale a 4 sc/ha de milho e apenas 1 sc/ha de soja. O
excedente da próxima safra também depende do rendimento das grandes safras brasileiras de milho e soja, 118M t e 144M t (que são
21,5M t e 7M t, acima das previsões deste ano). O consumo mundial também desempenhará um papel importante na determinação
do superávit ou dé�cit mas tende a ser menos elástico do que a produção. 
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VARIAÇÕES CLIMÁTICAS 

Embora as safras de milho e soja dos EUA tenham sido
plantadas em um ritmo mais rápido este ano, as condições
climáticas têm sido diferentes do ideal. Olhando
especi�camente para os primeiros oito dias de junho em
comparação com o ano passado, observamos uma divisão
clara entre as regiões norte e sul do cinturão do milho. As
temperaturas têm estado de 1 a 4 graus Celsius mais altas do
que no ano passado em Dakota do Norte e do Sul, Minnesota,
Wisconsin e Michigan. Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana têm
temperaturas semelhantes ou mais frias do que ano passado.
De acordo com a meteorologista Dra. Julia Lange, “a previsão
de 10 dias da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional
tem uma alta probabilidade de temperaturas mais altas do que
o normal na região norte do cinturão do milho, o que manterá a
umidade do solo abaixo das condições ideais e a evaporação do
solo em níveis mais altos do que o normal ”.

ESTADOS UNIDOS

As chuvas também tiveram um padrão claro com os
últimos 30 dias favorecendo a precipitação na região Delta
e inferior à precipitação abaixo do normal nas regiões
central e norte. A precipitação mais recente favoreceu o
Delta e as regiões orientais, enquanto áreas como Iowa,
Nebraska e norte perderam.
 
Dra. Lange indica: "Há uma probabilidade de 60% de que as
condições mais secas do que o normal persistam no curto
prazo em todas as regiões norte e central, enquanto o
Delta continua sua tendência de precipitação acima do
normal."

As condições do milho nos EUA para a semana encerrada
em 7 de junho foram 72% avaliadas entre bom e ótimo, o
que caiu 4% em relação à semana anterior e 3% menor que
no ano passado.
 
As temperaturas mais quentes e a menor precipitação em
relação ao ano passado estão tomando posições nas
classi�cações de condições para o milho nos estados do
norte. O mapa de condições mostra os novos dados de
progresso e condições da cultura em escala do USDA. Há
declínios signi�cativos nas Dakotas de bom para regular
em comparação com a semana anterior. Essas condições
provavelmente continuarão se degradando com o tempo
quente e seco.
 
Acompanhe esses dados semanalmente em nossa   Live
Crop Progress Tracker.

Condições por Estado Semana Terminando 7 Junho 
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https://www.indigoag.com/live-tracker-u.s.-crop-progress-by-county


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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