Grãos: tic-tac, tic-tac…
26 de julho de 2017
Chegamos ao final de julho e o mercado continua com os olhos no clima americano. Esse
continua pouco construtivo para as lavouras americanas de verão, sendo de maneira geral
quente e seco no Oeste do Corn Belt e mais úmido no Leste. Ou seja, os problemas
continuaram da mesma forma que já vinha ocorrendo desde junho. Como podemos ver no
mapa abaixo, as áreas que apresentam seca severa aumentaram nas últimas semanas, porém
continuam restritas aos mesmos três estados (Montana e as duas Dakotas). Enquanto as áreas
que apresentam estiagem chegam aos principais estados produtores (Wisconsin, Iowa, Illinois,
Missouri).
Monitoramento da seca nos EUA (atualizando 18/jul)

Fonte: USDA/NOAA; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

De forma análoga, é pequena a percentagem das condições das lavouras de milho e soja que
estão boas ou excelentes nas Dakotas, além de alguns outros estados importantes na
produção americana. Além de que, praticamente todos os estados apresentaram piora na
comparação semanal. Comparando com as condições da safra passada, apenas no Sul dos EUA
as condições de lavouras estão melhores.
Condições das lavouras nos EUA por estado (24/jul): milho (esq) e soja (dir)

Fonte: USDA; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Da mesma forma, comparando a estatística agregada das lavouras americanas percebemos
que essa safra continua a piorar relativamente aos últimos anos. No entanto, as condições
atuais estão próximo ás médias dos últimos 10 anos. Isto é, mesmo que estejamos bem abaixo
das condições dos últimos anos, ainda estamos em patamares considerados normais. Apesar
de prejudicada, as condições atuais ainda apontam para uma produtividade pouco abaixo da
tendência de longo prazo.
Condições das lavouras nos EUA: milho (esq) e soja (dir)
Condições da safra de milho - boa/excelente (%)
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Condições da safra de soja - boa/excelente (%)
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Fonte: USDA; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Desta forma, utilizado as condições das lavouras mais atuais (referentes à 30ª semana do
ano), nosso modelo aponta para uma produtividade média nos EUA de 168,2 bushel/acre de
milho e de 48,3 bushel/acre de soja. Essa produtividade é menor que a esperada pelo USDA
para o milho (168,2 contra 170,7), mas é maior que a esperada pelo departamento americano
na soja (48,3 contra 48). Essa diferença nas projeções tem uma razão metodológica, a
importância do florecimento e pendoamento no milho (que não há na soja). O milho não
recupera o potencial de produtividade e a soja é mais resiliente, ela tem a habilidade de
recuperar a produtividade.
Condições das lavouras milho e soja e produtividade: correlação e projeção
Correlação entre Condições e produtividade (%)
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Fonte: USDA; Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Isso posto, é cada vez mais certo que teremos uma safra com produtividade menor que o
esperado pelo USDA, refletindo em estoques finais menores que o divulgado no último
relatório mensal. No entanto, a janela para uma quebra de safra está se fechando. Já não há
muito espaço para grandes quedas de produtividade. Essa chance de quebra que mercado
estava atento e precificava um prêmio de risco. Por isso, os preços já não respondem tanto as
variações nas condições de lavouras semanais do USDA. Os riscos extremos estão sendo
mitigados e os preços irão refletir cada vez mais isso, sendo que a volatilidade também
deverá cair. Da mesma forma, as projeções de curto prazo já indicam um clima ameno para
as próximas semanas (sem excesso de calor, mesmo que um pouco seco).
Porém, ainda existem riscos. O estágio de pendoamento do milho está atrasado (em função
do plantio tardio e dos replantios), então uma área maior ainda está sensível às altas
temperaturas. Além de que as chuvas de agosto serão importantes para garantir o enchimento
dos grãos e, ainda mais, para garantir a produtividade da soja.

Projeção de chuvas (esq.) e temperatura (dir.): 8-14 dias

Fonte: USDA/NOAA; elaboração: PINE Macro & Commodities Research
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