
RELATÓRIO 
MISSÃO APROSOJA 
ESTADOS UNIDOS 

2019
 CHICAGO
 BLOOMINGTON
 SAINT LOUIS

25/08/2019 a 01/09/2019

 Visita a CME GROUP (Chicago)

 Visita à fazenda Leman Farms (Eureka,Illinois)

 Visita à fazenda Legner Farms (Odell, Illinois)

 Visita à fazenda Ken Dalenberg's farm (Mansfield, Illinois)

 Visita ao Terminal Fluvial de grãos da CHS

 Visita à ILSoy – Associação dos Produtores de Soja de Illinois

 Visita à ASA – Associação Americana dos Produtores de Soja 

 Visita à Feira Farm Progress Show 

 Visita ao centro de pesquisa da Bayer em Chesterfield. 

PROGRAMAÇÃO:



Principais aspectos e impressões da Missão

• A missão organizada pela Aprosoja Mato Grosso teve como contexto algumas
visitas técnicas às propriedades rurais americanas, visita à Feira Farm Progress
Show, visita técnica à CME Group (antiga Bolsa de Chicago) com o intuito de
conhecer e discutir mais sobre o mercado futuro da soja, opções e formas de
gerenciamento de risco da lavoura, além de conhecer mais o mercado
internacional, principalmente, a guerra comercial entre EUA x China. Quanto as
questões de logística e escoamento da safra americana, o grupo da missão visitou o
Terminal Fluvial de Grãos CHS, afim de conhecer melhor os recursos que possuem e
quais as possíveis melhorias a serem trazidas ao Brasil.

• Na visita às associações de representação dos produtores de soja americanos
ILSoy – Associação dos Produtores de Soja de Illinois e a ASA – Associação
Americana dos Produtores de Soja, conhecemos melhor sobre a forma de atuação
política, arrecadação do check off, além de estratégias de marketing, parcerias com
universidades locais, mercado, guerra comercial e vários outros temas.

• Como representante da Aprosoja Brasil, saio com as seguintes impressões:

• esta não será uma safra pujante haja vista que as condições climáticas no início
e durante o plantio não foram favoráveis, com estimativa de quebra de safra em
torno de 20% .

• Além da queda esperada para a produção de soja americana na safra
2019/2020, os produtores americanos tem enfrentado problemas decorrentes
da falta de soja em armazéns ao nível de fazenda.

• E que mesmo com uma safra menor, a renda do produtor rural americano será
assegurada através do eficiente modelo de Seguro Rural que os EUA possuem.
Nesse ponto em especifico ficou nítido de que esse modelo de Seguro é um
desejo do produtor brasileiro.

• Armazenagem própria é um grande diferencial, e os juros para obter
financiamento para armazéns nos EUA (4% a.a) são menores que no Brasil.

• Os americanos acreditam que a economia agrícola brasileira será beneficiada
pela guerra comercial EUA X CHINA.

• Quanto a reeleição do Trump, os americanos acreditam que isso será possível,
pois a oposição é muito fraca.

• A semelhança entre os produtores rurais americanos e brasileiros é que ambos
sofrem com os ataques da sociedade civil e nesse ponto as Associações que
representam os produtores investem em programas que melhoram a imagem
do produtor, além de trabalhar a comunicação nas mídias sociais.

• Os produtores rurais acreditam nas associações de representação
principalmente na atuação do lobby.

O que vi e o que ouvi, estará descrito, de forma sucinta, nas páginas seguintes.

Boa leitura.

ELABORAÇÃO: APROSOJA BRASIL



CME GROUP - Chicago

• CME GROUP é o maior grupo do mundo
de commodities e opera 6 linhas de
negócio. A linha que corresponde a
agricultura ocupa cerca de 12% do CME.

• Assuntos abordados pelo economista
chefe: bolsa, trade war e clima.

• Trade war: a economia ainda vai bem e
estável apesar da guerra comercial, pois
cerca de 2/3 da economia americana é
consumo interno. No entanto, os
investimentos estão paralisados. Na visão
do economista, a economia americana não
vai entrar em recessão nesse primeiro
momento, mas vai andar mais devagar
porque o investimento está parado.

• Para essa safra, haverá menos soja e
menos milho plantado. O Gráfico abaixo
mostra as inundações ao redor do rio
Mississippi.

• O Mercado antes do plantio achava que a
safra seria boa, já em meados de maio a
situação inverteu e o mercado ficou
preocupado, pelo excesso de chuva o que
prejudicou o inicio do plantio.

• O gráfico abaixo mostra como a soja é a
mais sensível na guerra comercial, que
começou em maio junho do ano passado

• Sobre o mercado de suínos, o economista
destacou que a peste suína africana (PSA)
e que a grande questão na análise dos
economistas americanos é que o
mercado chinês vai ser direcionado para
o mercado do frango e isso faz com que o
consumo soja diminua, pois, frango come
menos soja que os suínos.

• Sobre o tema gerenciamento de risco,
duas pessoas fizeram a explanação para o
grupo (Susan e Roberta)

• Gerenciamento do risco envolve preço
Futuro (que permite travar um nível de
preço futuro) e Opções (proteção dos
preços com flexibilidade). Os produtores
americanos já estão travando preço para
2021. E também é possível fazer a OTC
(over-the-counter) que é um tipo de
gerenciamento de risco, mas fora da
bolsa.

• Como é análise da linha sensível do
preço? As análises são feitas primeiro em
fevereiro e depois outubro. Com relação
ao seguro, o parâmetro para o seguro é a
média de preço em fevereiro x a
produtividade do condado. O CME
GROUP tem um Projeto em parceria com
a Purdue University Global tal como a
Esalq.

• Etanol de milho, a informação que
tivemos é que a demanda caiu e o
mercado interno, está muito
enfraquecido, pois não há política de
incentivo do governo.

ELABORAÇÃO: APROSOJA BRASIL



Visitas às Fazendas

• Os produtores visitados plantam em torno de
1400 a 1600 hectares, variando o percentual
de soja e milho. Um deles é criador e faz
engorda de suínos para exportação, dessa
forma, aquilo que ele produz tem como
destino a ração de suínos. O segundo
diversifica sua produção em meio a meio,
soja e milho e o último, a lavoura é 100%
convencional. Cada um possui uma estratégia
distinta, que dá para concluir que é para
garantir o melhor lucro da sua lavoura.

• Gestão de aplicação do DICAMBA: na visão
do primeiro produtor visitado, cada ano vai
diminuir a quantidade de Dicamba usada na
soja, ate que surja uma tecnologia que
diminua a deriva. Depois de 30 junho, em
Illinois, não pode aplicar pois está
relacionado ao aumento da temperatura e
vento. A temperatura máxima de aplicação é
de 26ºC. O segundo disse plantar a cultivar
resistente ao Dicamba para não sofrer com a
deriva dos vizinhos e por último, o que planta
convencional, fez um sistema de proteção,
que engloba monitorar quais das plantações
ao redor da dele plantam soja resistente ao
Dicamba, e se as regras de aplicação do
produto são respeitadas pelos outros
produtores, para que ele não sofra com a
deriva.

• Seguro de plantio: até o dia 05 junho tem
direito ao seguro prêmio, depois dessa data
reduz a porcentagem do seguro caso haja
uma falha na produção. Como a situação não
era a mais ideal, os produtores plantaram até
a data 05 junho. Cabe ressaltar que é nítido
que o seguro americano funciona e protege a
renda do produtor. Dessa forma, avançar nos
estudos de seguro de renda é um dos anseios
dos produtores brasileiros.

RESUMO: Ao longo do deslocamento para as fazendas, foi possível observar
várias lavouras sem plantio (cerca de 10%) e lavouras de milho amarelado por
excesso de chuva. Ano passado nessa época muitas lavouras de soja estavam
prontas, o milho estava salvo e as lavouras perfeitas. O produtor dessa fazenda é
bastante profissional e está em uma área privilegiada, mas mesmo assim ele
estimou uma queda acima de 20% da produtividade de soja, além da cultura
estar muito atrasada e o porte das plantas menor.

Governo TRUMP, até o momento os
produtores estão otimistas com relação a
reeleição, pois a oposição que existe hoje
é pior.

Colheita será menor em 15% a 20% na
produção de milho e redução de 25% de
soja. Esses 10% de área que não foi
plantada é o maior percentual de área
não plantada na história dos EUA.
Anos anteriores a produção foi de 160
SACAS por hectare de milho, e para 2019
será de 125 sacas por hectare. Na soja,
em anos anteriores era de 72 sacas por
hectare, em 2019 será de 45 a 56 sacas
por hectare de soja, sendo otimista.

Mercado Futuro: os produtores tem cerca
de 5% comercializado, futuro. O produtor
de 100% convencional, faz um contrato
futuro e ganha um prêmio por produzir
soja convencional, no valor de US$ 3,50 a
saca.

Comercialização a época de melhor preço
é junho. O produtor que não vendeu em
junho desse ano, muito provavelmente
estocará seu grão para comercializar em
junho de 2020.

Política Agrícola em relação ao governo
anterior para este é com relação ao EPA,
pois o TRUMP diminui as
regulamentações de proteção ambiental e
também disse que os produtores tem
recebido os pagamentos/subsídios dados
pelo governo em razão da guerra
comercial.

Armazenagem, todas as fazendas
visitadas possuíam armazéns próprios.
Isso é um grande diferencial dos
produtores americanos. O valor do juros
para financiamento é de 4% a.a.
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FOTOS FAZENDA

Visita à fazenda Leman Farms
(Eureka,Illinois)

Visita à fazenda Legner
Farms (Odell, Illinois)

Visita à fazenda Ken Dalenberg's
farm (Mansfield, Illinois)
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Visita ao Terminal Fluvial de grãos da CHS

• A capacidade do armazém é de
aproximadamente 12 milhões
Sacas. Há grande vantagem nos
preços nessa unidade, o valor é
de mais de US$2,00 por saca.

• No estado da Carolina do Sul os
americanos terão que importar
milho do Brasil e Argentina.

• Neste momento estão sendo
construídas novas eclusas por
parte do Governo.

• A soja que sai pelo Golfo do
México vai pra Ásia pelo
Pacífico através do canal do
Panamá.

• Nesta região, importar milho
fica mais barato do que trazer
do oeste para o leste, pois
todas as ferrovias são voltadas
para Chicago.

• A estimativa média da soja
esse ano é por volta de 12 a 13
sacas a menos por hectare.

• Capacidade deste porto é de
15 barcaças por semana. E no
total a capacidade é de 650 mil
toneladas de grãos por safra

• No inverno as temperaturas
chegam a -33 Graus Celsius, a
camada de gelo no Rio de mais
de 1 metro inviabilizando a
navegação.
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Visita à ILSoy – Associação dos Produtores de Soja de Illinois

Visita à ILSoy – Associação dos Produtores de 
Soja de Illinois

• Um pouco sobre a associação: O forte da
produção em Illinois é milho e a Associação
contempla 43.000 produtores. É composta por
18 distritos e 24 membros do Conselho, sendo
que 06 membros do conselho que não são
responsáveis pelo distrito definido. O Conselho
é responsável por normas e processos das
associação. A Associação possui Programas de
Marketing, pesquisa e associativismo. Cada
categoria dessas tem um orçamento dentro do
Checkoff, que é Principal fonte de renda da
associação, tal como o FACS do Mato Grosso.
Na arrecadação metade fica no estado, outra
metade vai pra associação nacional.

• Governo TRUMP, o receio dos produtores
americanos é de apoiar o Trump para a
reeleição, e após as eleições ele não precisar
mais dos votos dos produtores e abandoná-
los. Com relação às plantas de etanol, o Trump
se faz de desentendido sobre políticas de
adição de Etanol nos Estados Unidos o que fez
com que muitas fábricas fechassem e por essa
razão, pode ser que Trump não ganhe a eleição
em Illinois. Produtores de milho estão
torcendo para o Mato Grosso incentivar mais
plantas de Etanol e assim aumentar a
procura/consumo interno e assim melhorar o
preço do milho.

- Com relação a Exportação
Americana, disseram estar nos níveis
mais baixos dos últimos 10 anos.
- Poucos entendem o programa de
apoio do governo americano. Sobre
o seguro: Ao passo que o seguro no
Brasil é muito caro e não remunera o
produtor, diferente nos EUA que
apesar do custo ser caro também, o
governo paga metade. E seguro não
é a mesma coisa do que o subsídio
americano, que é de U$180,00 por
causa do impacto do da Guerra
comercial e pode chegar a U$400,00
por hectare.

Duas mensagens importantes:

 Atos políticos e agricultura
estão intimamente ligados
ao bem estar social. É
preciso entender isso.

 Solução para o produtor no
Brasil é investir em
armazenagem própria.
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• A Associação Possui 300 mil produtores de soja e 26 estados afiliados. Essas
estaduais afiliadas possuem uma única voz na luta dos direitos dos produtores de
soja, todas elas são fortes, ativas, atuantes e começaram a trabalhar junto com o
governo americano, antes mesmo da Associação Nacional, pois os produtores de
soja perceberam que para ter influência no governos estaduais era preciso ter
uniformidade.

• A ASA possui 100 diretores ao todo, divididos em 20 membros na diretoria plena e
o restante compõe as comissões nos mais variados temas, sendo que as diretrizes
são dadas pelos produtores associados

• Todos os diretores da ASA fazem treinamento em lobby político, e trabalham juntos
aos assuntos de interesse nos órgãos governamentais. Para cada assunto tratado a
nível governamental existem dentro da associação as seguintes comissões:

Política agrícola;

Grupo de trabalho sobre biotecnologia;

Agricultura de precisão e conservação da aquicultura;

Marcos regulatórios;

Biodiesel e infraestrutura;

Política comercial e relacionamentos internacionais.

• A Missão é cuidar dos interesses dos produtores, na parte política e de
comercialização. E a visão é ter agilidade e eficiência na representação política
organizada da agricultura. A equipe da ASA coleta as informações encaminhadas
pelos produtores e mantem o CEO informado para a tomada de decisão junto com
a diretoria da Associação.

• Além do dinheiro do Check off (recurso semelhante ao FACS – MT) que é de 0,5%
do valor líquido comercializado, a ASA tem outras fontes de recurso, tais como a
anuidade dos produtores associados e projetos em parceria com empresas.

• A Associação tem muitos desafios com relação à tecnologia Dicamba. Só depois do
terceiro ano eles conseguiram elaborar diretrizes para o uso do Dicamba, e cada
estado tem a sua diretriz específica.
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Visita à ASA – Associação Americana dos Produtores 
de Soja 



Visita à Feira Farm Progress Show 

O grupo visitou o Farm Progress Show, no último dia da feira, que esse ano
aconteceu na cidade de Decatur, estado de Illinois, a delegação da Aprosoja visitou a
feira pela manhã.
Podemos observar tecnologia de ponta em todos os aspectos que envolvem a
agricultura: maquinário, tratamento de sementes, melhoramento genético, e
principalmente a agricultura de precisão. Por toda a evolução que tem acontecido
na agricultura nos últimos anos, é sempre importante visitar essas feiras de negócios
para renovar e adquirir novos conhecimentos.
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