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A Argentina é composta por 23 províncias, sendo a
Cidade Autônoma de Buenos Aires sua capital. Em 2003,
Nestór Kirchner foi eleito com um governo economicamente
intervencionista e extremamente populista. Seu governo
dependia fortemente das “retenciones”, imposto sobre
exportações agrícolas argentinas. Em 2007, ao invés de tentar
se reeleger, sua esposa, Cristina Kirchner, concorreu em seu
lugar. Eleita, continuou as políticas de seu marido, e foi
reeleita em 2011. No entanto, em seu segundo mandato, a
economia argentina decaiu fortemente. Assim, a oposição foi
eleita em 2015, com Mauricio Macri como presidente.

VISÃO GERAL DA ARGENTINA

Mapa político da Argentina.

Com políticas liberais, Macri
diminuiu gradativamente as
Retenciones e a situação argentina
se manteve estável até 2018,
quando começou a piorar. Nas
eleições de 2019, a oposição à
Macri era liderada por Alberto
Fernández, com Cristina Kirchner
como sua vice. Devido à crise
econômica que o país passou em
2018, Fernández e Kirchner foram
eleitos, com a promessa de
continuar as políticas do antigo
governo Kirchner.
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Gráfico da taxa de inflação argentina

Gráfico da taxa de juros argentina

Com a expectativa de um governo intervencionista e populista,
prometendo aumentar novamente as Retenciones, a economia
argentina reagiu antes mesmo da posse de Fernández e Kirchner. A
venda de commodities para o ano de 2020 se adiantou e as taxas
de câmbio, de juros e de inflação subiram.
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Já citadas anteriormente, as Retenciones são um importante
fator da economia argentina. Elas são um imposto fixo sobre a
exportação de commodities agrícolas que tem sido utilizadas
intermitentemente desde o século XIX. Em janeiro deste ano, o
recém-empossado Fernández aumentou seu valor para 33% na
soja e 12% no milho e no trigo, o que deve provocar mudanças na
próxima safra. A tendência é de que os produtores mudem a
escolha de plantio de milho e trigo para soja e/ou reduzam sua área
de plantio. A mudança para soja se dá pelo fato de sua produção
ser mais barata e apresentar menos risco, além do grão de ser
melhor valorizado no país em relação aos outros.
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SOJA

Quando se fala de produção agrícola, a Argentina
também pode ser dividido em regiões ou zonas de panorama
agrícola. Elas são unidades territoriais separadas de acordo
com o clima e tipo de solo de cada uma. As província de Santa
Fé, Buenos Aires e Córdoba são as mais produtivas do país,
compondo diversas zonas de panorama agrícola.

Mapa das regiões de panorama agrícola.
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A produção de soja argentina é concentrada em 3
províncias: Santa Fé (onde fica 80% da produção), Buenos
Aires e Córdoba. Além da maior parte da produção, a província
de Santa Fé também é extremamente importante por ter o
porto da cidade de Rosário.

Mapa da  produção de soja Argentina.
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A soja é uma cultura que pode ser plantada em sucessão
após o cultivo de trigo ou juntamente com o milho. O plantio
começa no mês de outubro e vai até janeiro, com sua colheita
ocorrendo de março até maio. No país são cultivados dois
tipos de soja com ciclos diferentes, a chamada soja de
primeira, com um ciclo de 180 dias e a soja de segunda, com
um ciclo de 90 a 120 dias.

Na safra 2019/20 foram plantados no total de 17.400.000
hectares com uma produtividade de 54,5 milhões de
toneladas. O custo médio de produção foi de U$350, sendo
um cultivo de baixo risco. Este custo é menor do que em
outras culturas porque o produtor argentino não paga
royalties sobre sementes para as empresas e usa pouca
adubação. Este custo muda para produtores grandes e com
alto nível tecnológico, que é, em geral, de 63 sacos.

O custo do arrendamento para a soja de primeira é de 26
sacos e para a de segunda de 38 sacos. A semente de soja é
vendido em bolsas de 40kg no valor de U$24, sendo
necessário duas bolsas para a safra. No cultivo são feitas duas
entradas de fertilizante, sendo utilizados MAP e ureia 46%.

Ao longo dos anos, o teor de proteína da soja argentina
vem caindo constantemente, com a média dos últimos 5 anos
sendo de 32,5%. Embora não se tenha certeza do porquê
deste decréscimo, acredita-se que ele é resultado de vários
fatores que tem persistido ao longo dos anos.
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Acredita-se que o principal fator é o fato dos produtores
não pagarem royalties sobre sementes e utilizarem a mesma
genética. A adubação fosfatada também pode não ser
suficiente para ter uma planta com bons valores de proteína.
O clima também interfere no teor: geograficamente, a
Argentina está em um local de baixa latitude, com isso o
próprio cultivo já possui menos proteína. A produtividade
também interfere nesse valor: quando a produtividade é alta,
o teor de proteína sempre será menor. Esta safra obteve uma
ótima produtividade, portanto espera-se um teor menor ainda
de proteína.
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MILHO

O milho é plantado juntamente com a soja, com o início
do plantio em setembro e final em fevereiro. Esta janela de
plantio se dá por terem dois tipos de milho: o de primeira
(precoce) e o de segunda (tardio). O de primeira tem o
começo de plantio em setembro e o de segunda em
novembro. Na região núcleo do país utiliza-se mais o milho de
primeira, no total de 55% da produção. Já em regiões mais
arenosas, utiliza-se mais o milho de segunda.

A colheita do milho começa em fevereiro e termina em
agosto. Na safra 2019/20 foram plantados no total 6,3 milhões
de hectares, com uma produção de 50 milhões de toneladas.
O custo médio foi de U$550, sendo uma cultura de maior
risco. O milho requer mais adubação e o produtor paga os
royalties para as empresas. O custo médio para grandes
produtores é de 160 sacos.
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O custo de arrendamento para o milho é de 26 sacos e as
sementes são vendidas em bolsas com 80.000 sementes, no
valor de U$200. No cultivo pode-se fazer até 3 entradas com
fertilizante, utilizando também MAP e ureia 46%.
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BOLSA DE CEREALES

É uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços
de estimação de safra, clima, desenvolvimento econômico,
entre outros. Lançam semanalmente, às quintas-feiras, um
relatório de estimação de safra das atuais culturas que
estiverem sendo plantadas e colhidas, chamado PAS
(Panorama Agrícola Semanal). Outro relatório divulgado é o do
estado de cada cultivo. Nele temos números mais detalhados
de cada cultura, de acordo com estado hídrico, ameaça de
clima, pragas entre outros.

É possível baixar os relatórios diretamente do site:
http://www.bolsadecereales.com/home.

Criada em 1884, é uma entidade focada em dados de
exportação. Publica preços diariamente, notícias relacionadas
à safra e relatórios de desenvolvimento de mercado. Todas as
informações necessárias podem ser encontradas em seu site:
https://bcr.com.ar/es.

BOLSA DE COMÉRCIO DE ROSÁRIO

http://www.bolsadecereales.com/home
https://bcr.com.ar/es
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VENDAS

Com a mudança de governo, a expectativa de novas
Retenciones foi o fator principal para que os produtores da
Argentina acelerassem suas vendas. A partir de agosto
(semana 31), as vendas bateram números recordes até
dezembro, passando a média dos últimos anos.
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Dessas vendas, o tipo de contrato mais comum foi o
contrato de preço fixo. O produtor opta por esse tipo de
contrato pela certeza de pagamento. Atualmente, o cenário
econômico é de um mercado estagnado, no qual as vendas
diminuíram drasticamente e a previsão para a retomada das
vendas é para depois do término das colheitas.

Outro tipo de contrato bem comum são os contratos
forward, que é um contrato para comprar ou vender um
determinado ativo com data e preço futuros estabelecidos no
momento da contratação. Esse tipo de contrato não é
negociado nos mercados e decorre de negociação privada
gratuita entre as partes.

Um contrato forward é liquidado integralmente na data
do vencimento, com a entrega do pagamento físico e seu
correspondente. É o instrumento que o produtor agrícola
costuma usar para definir o preço de uma parte de sua
produção junto aos exportadores e/ou processadores de
mercadorias locais.
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Em relação às exportações, a Argentina é o maior
exportador de farelo e óleo de soja e biodiesel. Também é o
terceiro maior exportador de grão de soja e de milho. As
exportações são escoadas principalmente pela cidade de
Rosário, na província de Santa Fé, passando pelo Rio Paraná,
onde 47% dos grãos são comercializados em um raio de 300
km. A região também possui 80% da capacidade de
esmagamento da Argentina (165.700 toneladas/dia).

Mapa fluxo exportação..
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Devido à profundidade do rio, os navios só podem ser
carregados até 45 mil toneladas. Após serem carregados em
Rosário, eles seguem para portos marítimos no sul do país
para completar a carga e seguir a rota marítima.

Gráfico do quanto é carregado de cada produto em Rosário.
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Dados de exportação:
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VICENTÍN

A Vicentín é a sexta maior esmagadora da Argentina
e a principal exportadora de farelo e óleo de soja, com uma
capacidade de esmagamento de 8 milhões de toneladas/dia.
Ela possui 3 plantas: uma em San Lorenzo, outra em
Ricardones e a terceira e maior delas em Renova, em uma
parceria com a Glencore. Recentemente a empresa entrou em
processo de recuperação judicial devido a uma dívida de 1,3
bilhão de dólares, sendo 900 milhões paras bancos e 350
milhões para produtores, corretores e armazéns.

O motivo do default da empresa é que, ao contrário de
outras esmagadoras, a Vicentín era majoritariamente
financiada por bancos e em um país em crise as chances de
ocorrer uma turbulência financeira é grande. Com a mudança
de governo, a taxa do dólar subiu de 4% para 15%, fazendo
com que o crédito em pesos encarecesse, de modo que, a
pedido do Banco Central, todos os créditos em dólares foram
encerrados.

A estratégia comercial da Vicentín era fazer contratos à
fixar para os produtores, pois eles gastam menos com
armazenamento e conseguem se financiar mais. Com a vitória
de Alberto Fernández e a expectativa de aumento das
Retenciones, os produtores aceleraram as vendas de grão,
fazendo com que todos mudassem o contrato e fixassem antes
do aumento das Retenciones. Com isso, a Vicentín não
conseguiu pagar, criando um default bilionário.



SOLUÇÕES INOVADORAS NO AGRONEGÓCIO!

Uberlândia (MG)
Av. Rondon Pacheco, 381

Uberlândia Office - Sala 603
B. Tabajaras - CEP: 38400-242

Telefone: (34) 3237-2999 / (34) 3213-1111

Primavera do Leste (MT)
Av. Paulo César Aranda, 796

Térreo - Sala 01
B. Jardim Riva - CEP: 78850-000

Telefone: (34) 9 9837-2607 / (66) 9 9911-2608

Ribeirão Preto (SP)
Av. Luíz Eduardo de Toledo Prado, 900

Iguatemi Business - Sala 901
B. Vila do Golf - CEP: 14037-250

Telefone: (34) 9 9837-2606

ACESSE NOSSO SITE EM:
https://www.germinareagro.com.br/

https://www.germinareagro.com.br/

