Soja: Tudo é relativo!
24 de outubro de 2017
O atraso no plantio da soja que preocupa o mercado é baseado principalmente no problema
localizado no Mato Grosso. Entre as regiões produtoras, o estado é o maior produtor e
também o maior exportador da oleaginosa. Além disso, o outro importante produtor que
planta antecipadamente frente ao resto do país, o PR destina muito do seu produto ao
mercado interno. Então é normal que as atenções fiquem centradas no MT. Porém a
necessidade de comparar apenas um estado com a safra anterior está sendo exacerbado nessa
comparação, perdendo o todo.
Como podemos perceber na evolução do plantio nos últimos 5 anos no Brasil e no Mato
Grosso, o plantio dessa safra só esta atrasada na comparação com a safra ‘16/17, mas dentro
da média dos últimos 5 anos. Além disso, está adiantada frente ao plantio da tardia ‘15/16.
Evolução do plantio no Brasil e MT:
Plantio de soja no Brasil (%area plantada)
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Fonte: vários; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Não há dúvida que a demora do clima firmar o regime de chuvas traz preocupação aos
produtores do Centro-Oeste, mas as chuvas que ocorreram na última semana tranquilizam
muitos produtores. Mesmo a região nordeste do MT que ainda está seca, deverá receber
chuvas em breve (como pode ser visto no gráfico abaixo). Assim, o plantio deve avançar com
firmeza nos próximos dias e a diferença do plantio na comparação ano contra ano diminuirá.
Em algumas localidades do MT (em especial no sudeste e no centro-norte do estado), uma
parte das áreas já plantadas deverá ser replantada. Mas essa área vai variar dependendo da
quantidade de chuvas que atingem a região.
Normalmente, as primeiras áreas a serem plantadas com soja no MT são destinadas a safrinha
de algodão que é plantado no começo de janeiro. Nessas áreas, as áreas que precisariam ser
replantadas com soja não deverão ser, pois ficará muito apertado para o ciclo da soja e a
janela de plantio do algodão safrinha. Assim, essas áreas deverão ser plantadas o algodão sem
a colheita da lavoura (prejudicada) de soja. No entanto, essas áreas são pouco relevantes
visto a dimensão total da área plantada de soja.
Dessa forma, o replantio de soja de deverá ocorrer no MT dificilmente será relevante. No
entanto, ele será uma notícia recorrente na media.
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Efeito na produtividade
Além disso, a velocidade de plantio não é necessariamente um fator que influencie a
produtividade agrícola, desde que respeitado a janela de plantio. Existem várias estratégias
de época de plantio e tipo de semente que influenciam a produtividade e não segue
necessariamente uma linearidade entre tempo e produtividade. Existe “apenas” a
necessidade do clima ser favorável após o plantio até a colheita.
Montamos um exercício para ilustrar a relação entre a velocidade de plantio e a
produtividade. Comparamos a diferença entre a produção e a tendência e a percentagem da
área plantada até o dia 1º novembro nos últimos 10 anos, mas não encontramos uma
correlação direta. No entanto nos últimos dois anos (no MT), essa correlação parece existir,
pois, um ano de quebra de uma safra tardia foi seguido de um ano de uma safra precoce e de
ótima produtividade. Assim, não é de se estranhar que o mercado esteja preocupado com
esse atraso no plantio.
Hiato entre produção e tendência X velocidade de plantio: MT e PR
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Efeito nas exportações
A soja precoce é importante para o início das exportações brasileiras: entre o final de janeiro
e fevereiro. Essas primeiras exportações (normalmente) pagam um prêmio adicional porque
são feitas na janela do grosso das exportações americanas e brasileiras. Em 2018, contudo,
acreditamos que a chance desse prêmio existir é mínima, pois ele é decorrente da falta de
produto no mercado brasileiro. Agora, os estoques dos produtores estão cheios de soja e ela
poderá ser comercializada durante a entressafra toda. Isto é, ao longo do tempo os estoques
de passagem de soja no Brasil são baixos, porém na próxima safra começará elevada. Dessa
forma, será comercializada se o prêmio de exportação se elevar independente do início ou
não da colheita.
Estoques finais de soja no Brasil
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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
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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
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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
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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
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analisadas nestes comentários e recomendações e que não recebe qualquer remuneração por serviços
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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
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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
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