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24 DE FEVEREIRO DE 2021

AS PROVÁVEIS 
CONSEQUÊNCIAS DA 
GUERRA.
Ao desferir um ataque em larga escala à 
Ucrânia na madrugada de 23 para 24 de 
fevereiro, a Rússia pôs em marcha um 
conflito militar como há muito não se via 
numa região importante para o trade 
global de commodities agrícolas. 
Imediatamente, as bolsas asiáticas e os 
índices futuros do mercado americano 
acentuaram as quedas. Já na abertura 
do mercado, na quinta-feira (24), as 
commodities subiam e o  petróleo Brent 
ultrapassava os USD 100 o barril. Parece 
cedo (e é mesmo) para prever o que 
acontecerá nos próximos dias – quanto 
mais para projetar o que acontecerá no 
médio e no longo prazo. Esta Nota 
Técnica, no entanto, tenta modestamente 
esboçar os riscos mais relevantes para 
algumas das principais commodities 
agrícolas. Nunca é demais ressaltar que se 
trata de um retrato do momento, quando 
ainda não se sabe ao certo qual será a 
intensidade do conflito daqui por diante 
nem quanto tempo irá durar – e muito 
menos qual será a dimensão da reação 
internacional diante da agressão à 
Ucrânia. Em situações assim, o panorama 
pode mudar de um momento para o 
outro.

RISCO COMERCIAL
O ataque à Ucrânia 
pode levar os Estados 
Unidos, o Reino Unido 
e a União Europeia a 
impor severas 
sanções comerciais e 
boicotes à Rússia. 
Num caso extremo, 
essas medidas 
podem dificultar as 
negociações de 
outros países com os 
russos, prejudicando 
o trade global de 
grãos e matérias-
primas de fertilizantes. 

RISCO ENERGÉTICO
Uma das formas que 
a Rússia tem para 
retaliar as sanções 
internacionais é 
suspendendo as 
exportações de gás 
natural (que suprem 
35% da demanda da 
Europa). Por isso, a 
mera ameaça de 
conflito fez os preços 
do petróleo, que já 
estavam altos,  
ultrapassaram nesta 
quinta-feira (24) os 
USD 100 o barril, 
puxando diversas 
commodities 
agrícolas.

RISCO LOGÍSTICO
Um conflito em larga 
escala amplia os 
problemas da 
logística 
internacional, ainda 
não recuperada da 
pandemia. Podem 
haver bloqueios dos 
portos do Mar Negro 
e dificuldades para 
embarcar e 
desembarcar 
commodities e 
matérias-primas na 
Rússia ou na Ucrânia.

RISCO AGRONÔMICO
Se as áreas agrícolas 
ucranianas forem 
transformadas em 
campo de batalha e 
o conflito se estender 
pelos próximos meses, 
pode haver prejuízos 
para o plantio das 
safras de trigo e de 
milho.

PONTOS CRUCIAIS
Os riscos para o setor agropecuário associados à guerra entre Rússia e Ucrânia.
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Impacto do conflito Rússia-Ucrânia 
nos mercados agrícolas

ALTO MODERADO BAIXO

TRIGO
● As exportações de 
Rússia e Ucrânia, que 
concentram 30% do 
trade global, podem 
ser prejudicadas.

● Há risco de 
problemas para o 
plantio na Ucrânia 
(se a guerra chegar 
às regiões 
produtoras) e na 
União Europeia (se 
houver restrições à 
entrada de mão de 
obra do Leste 
europeu).

● Os preços 
internacionais já 
subiram 20% desde o 
início do ano e 
tendem a subir ainda 
mais, consolidando-
se acima de USD 9 
por bushel.

FERTILIZANTES
● O Brasil é 
altamente 
dependente dos 
fertilizantes russos –
existem origens 
alternativas, mas é 
preciso mobilizar 
esforços 
rapidamente para 
reorganizar a 
logística.

● Se a Rússia cortar 
as exportações de 
gás natural em 
retaliação às 
sanções 
econômicas, a 
produção europeia 
de nitrogenados será 
fortemente 
prejudicada.

● Os preços das 
matérias-primas –
que subiram muito no 
ano passado e 
podiam recuar em 
2022, como já 
acontecia com os 
nitrogenados –
tendem a se manter 
em patamares 
elevados.

SOJA
● O conflito não tem 
impacto direto sobre 
a soja – mas a 
tendência é de alta 
para os preços do 
óleo e do grão, 
puxados pelo 
aumento do petróleo.
● A alta dos preços 
ainda pode levar 
estimular os 
produtores 
americanos a 
aumentar a área 
plantada na safra 
22/23, prestes a 
começar – mas esse 
estímulo pode ser 
arrefecido pelas 
limitações na oferta 
de insumos e pelo 
aumento dos custos.
● Se o mercado 
continuar em alta nos 
próximos anos, 
haverá um incentivo 
para expansão de 
área também no 
Brasil – o que também 
precisará ser 
ponderado com a 
avaliação sobre a 
oferta de insumos e o 
aumento dos custos.

MILHO
● Os embarques de 
milho da Ucrânia 
(que está entre os 
quatro maiores 
exportadores 
mundiais) são 
ameaçados pelo 
conflito. Os primeiros 
relatos já falavam de 
conflitos militares nas 
proximidades do 
porto de Odessa, 
principal canal de 
escoamento.
● A tendência é de 
alta para os preços 
internacionais do 
milho.
● O plantio da safra 
22/23 na Ucrânia será 
ameaçado se o 
conflito chegar às 
regiões produtoras.

CANA
● O aumento do 
petróleo favorece a 
competitividade do 
etanol – salvo alguma 
intervenção do 
governo para intervir 
nos preços 
domésticos da 
gasolina. 
● A tendência é que 
as usinas brasileiras 
aumentem a 
produção de etanol 
e reduzam a de 
açúcar, deixando 
mais alcooleira a 
próxima safra, que 
começa em abril.
● O plantio das 
lavouras de 
beterraba da União 
Europeia pode ser 
prejudicada se 
houver restrições ao 
fluxo de 
trabalhadores do 
Leste europeu, que 
compõem boa parte 
da força de trabalho, 
assim como no caso 
do trigo

ALGODÃO
● O aumento do 
petróleo deixa 
reforça a 
competitividade do 
algodão em relação 
às fibras sintéticas.
● Os preços do 
algodão tendem a 
continuar em alta –
hoje, as cotações se 
sustentam acima de 
USD¢ 120 por libra.
● Pode haver revisões 
positivas na área 
plantada da safra 
americana 22/23. No 
Brasil, também 
haveria espaço para 
uma expansão maior 
na próxima safra, a 
ser plantada de 
dezembro em diante 
– mas a capacidade 
de beneficiamento 
das algodoeiras é 
uma limitação.

CARNES
● O setor de carnes 
sofre prejuízo indireto, 
na medida em que o 
conflito vem dando 
suporte ao aumento 
dos preços dos grãos. 
● A Rússia tem 
participação 
pequena nas 
exportações 
brasileiras de carnes. 
Problemas nesse 
mercado tendem a 
tornar ainda mais 
delicada a situação 
de um setor 
pressionado pelo 
aumento de custos. 
Por outro lado, a 
Rússia exporta aves 
para países como o 
da Arábia Saudita – e 
se não puder atende-
los, podem ser 
abertos espaços para 
a indústria brasileira.
● Se aumentar a 
pressão para diminuir 
os rebanhos 
brasileiros, a 
demanda doméstica 
de soja e milho 
poderá ser revisada 
para baixo.
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FERTILIZANTES ALTO IMPACTO

SITUAÇÃO 
A Rússia tem forte participação nas 
exportações globais de fertilizantes 
nitrogenados e detém parcelas 
significativas do mercado de fosfatados 
e potássicos. Para o Brasil, seu papel é 
ainda mais importante: somos altamente 
dependente dos fornecedores russos, 
responsáveis por suprir cerca de 15% da 
demanda doméstica de fertilizantes, 
principalmente em relação ao KCl. 
Existem origens alternativas que podem 
substituir a Rússia, mas é preciso 
mobilizar esforços o mais rapidamente 
possível para reorganizar a logística e 
evitar problemas de abastecimento 
mais adiante. Pode não haver tempo 
para esta reorganização, o que 
comprometeria o suprimento para o 
mercado brasileiro.

O QUE JÁ HAVIA ACONTECIDO
Os preços dos fertilizantes fosfatados e 
potássicos subiram muito em 2021 e, 
diferentemente do que se esperava, 
não deram sinais de recuo neste início 
do ano, permanecendo firmes devido às 
tensões entre russos e ucranianos. Os 
preços dos nitrogenados caíram, 
embora a Rússia tenha bloqueado as 
exportações (inicialmente até abril.)

O QUE MUDA COM A GUERRA
● A tendência é que os preços 
internacionais dos fertilizantes voltem a 
subir. Há risco de crise na oferta se o 
conflito acentuar os gargalos logísticos, 
dificultando embarques, ou se eventuais 
sanções econômicas mais rigorosas 
impedirem as exportações russas de 
fertilizantes. 

● Outro temor: se o Ocidente impuser 
sanções comerciais pesadas, a Rússia 
pode retaliar cortando as exportações de 
gás natural, insumo para os adubos 
nitrogenados, reduzindo a produção na 
União Europeia.

● Quase todo o Hemisfério Norte, que 
representa 80% do consumo global de 
fertilizantes, já está sendo atendido neste 
primeiro trimestre do ano e haverá poucas 
consequências para o início da safra 
22/23. No Hemisfério Sul, porém, pode 
haver mais complicações devido à alta 
dos preços e ao risco de 
desabastecimento.

● Há o risco de que as relações de troca 
entre fertilizantes e grãos, que vinham 
melhorando devido aos aumentos nos 
preços da soja e do milho, voltem a piorar 
para o produtor brasileiro. Nesse caso, 
não se descarta queda na dose de 
adubação para a próxima fase.
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TRIGO ALTO IMPACTO

SITUAÇÃO 
Rússia e Ucrânia respondem por 30% do 
trade global de trigo.

O QUE JÁ HAVIA ACONTECIDO
Os preços internacionais subiram mais 
de 20% desde o início do ano. As 
cotações já estavam em patamares 
altos depois uma safra de trigo 
primavera com resultados abaixo das 
expectativas que deixou os estoques 
nos níveis mais baixos dos últimos cinco 
anos. 

O QUE MUDA COM A GUERRA
● O plantio do trigo na Ucrânia 
começa em abril e maio e pode 
ser prejudicado caso os conflitos se 
estendam até lá. 

● Pode haver problemas também 
para o plantio na União Europeia: 
boa parte da mão-de-obra vem do 
Leste europeu e não se sabe como 
esse fluxo de pessoas será afetado 
(podem surgir, por exemplo, 
restrições ao trânsito para evitar o 
ingresso em massa de refugiados 
da Ucrânia)

● Há risco de colapso no mercado 
global de trigo em caso de 
interrupção nas exportações russas 
e ucranianas devido ao 
fechamentos de portos ou outros 
problemas logísticos decorrentes 
do conflito ou das sanções 
internacionais. Os preços em 
Chicago podem se consolidar em 
patamares superiores a USD 
9/bushel.
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39,1 35,0
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Demais países Ucrânia Rússia

TRIGO - MUNDO | TRADE GLOBAL 
(MILHÕES DE TONELADAS) 1 União Europeia 18%

2 Rússia 17%

3 Austrália 12%

4 Ucrânia 12%

5 Estados Unidos 11%

6 Canadá 7%

7 Argent ina 7%

8 Cazaquistão 4%

9 Índia 3%

10 Turquia 3%

TRIGO - MUNDO | PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES 
(% DO TRADE GLOBAL)

● A alta do trigo tem duas consequências no Brasil. 
Primeiro: estímulo à expansão da área plantada, 
reforçando uma tendência estabelecida pela 
quebra da safra de soja no Sul (um limitante é o 
alto custo dos insumos, que deve piorar no caso 
dos nitrogenados). Segundo: os moinhos terão de 
repassar o aumento do trigo ao consumidor para 
não perder margem, pressionando mais a inflação 
dos alimentos.
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MILHO IMPACTO 
MODERADO

SITUAÇÃO 
A Ucrânia é um dos quatro maiores países 
exportadores de milho, representando em 
21/22 pouco mais de 16% do trade global – o 
principal destino é o mercado chinês. A Rússia 
é pouco relevante no trade global de milho.

O QUE JÁ HAVIA ACONTECIDO
O risco de conflito no Mar Negro fez com que 
nas últimas semanas aumentassem os preços 
dos fretes marítimos para o Mar Negro (alguns 
armadores têm evitado à região, diminuindo 
a oferta de navios devido às dificuldades com 
os seguros), levando a uma diminuição da 
liquidez do milho ucraniano. Boa parte das 
exportações saem pelo porto de Odessa, 
cerca de 700 quilômetros a oeste de Donetsk. 

O QUE MUDA COM A GUERRA
● Um conflito generalizado na Ucrânia traz 
riscos para o plantio da safra 22/23, que 
começa em abril/maio.

● Os primeiros relatos na madrugada de 23 
para 24 de fevereiro era que tropas russas 
estavam desembarcando no porto 
ucraniano de Odessa, que concentra os 
embarques do milho ucraniano. 

● Se as exportações da Ucrânia forem 
comprometidas, a China terá de buscar 
outros fornecedores de milho num mercado 
de oferta mais apertada. Os prêmios FOB de 
exportação nas principais origens 
(ARG/BRA/EUA) tendem, nesse caso, a se 
fortalecer.

O viés é de alta para os preços 
internacionais do milho.

● O produtor americano ainda tem tempo 
para rever as intenções de plantio e ampliar 
a área de milho na safra 22/23 (a projeção 
atual é de uma queda de 0,5% sobre a safra 
anterior). Para isso, os preços do milho teriam 
de voltar a ser relativamente mais atrativos 
que os da soja. 

● No Brasil, se os preços na CME e os prêmios 
continuarem altos até meados do ano, pode 
haver um estímulo para uma expansão 
maior na área da 2ª safra 22/23 (a depender 
dos custos e da disponibilidade de 
fertilizantes).
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SOJA
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BAIXO 
IMPACTO

SITUAÇÃO 
O mercado de soja não sofre impacto direto 
do conflito, uma vez que Rússia e Ucrânia não 
têm papel relevante no trade global. Existem, 
no entanto, consequências indiretas: a alta do 
petróleo favorece a produção de biodiesel de 
soja.

O QUE JÁ ACONTECEU
Os preços da soja e do óleo já vinham subindo 
desde o fim do ano passado devido à quebra 
da safra sul-americana e ao aquecimento da 
demanda pela soja dos Estados Unidos. A alta 
foi intensificada após os russos começarem a 
chegar às regiões de Luhansk e Donetski.

O QUE MUDA COM A GUERRA
● Reforça-se o viés de alta para os preços da 
soja e do óleo. Isso indica aumento nas 
margens de esmagamento. O aumento na 
produção de óleo faz crescer no mercado 
interno o excedente de farelo (que sofreria 
uma leve pressão de baixa, a menos que esse 
excesso possa ser absorvido por uma 
expansão das exportações para a Europa, 
onde a alta nos custos de energia tende a 
tirar competitividade do crushing).

● O plantio nos Estados Unidos começa em 
abril. Há tempo para um aumento um pouco 
maior da área de soja nos Estados Unidos. No 
entanto, a limitação na oferta de insumos –
não só de fertilizantes, mas também de 
sementes e de agroquímicos – pode anular 
esse estímulo. 

● Se os preços continuarem altos até meados 
do ano, a área soja da safra 22/23 no Brasil 
pode crescer mais do que se projeta 
atualmente (assim como no caso do milho, 
isso vai depender do custo e da 
disponibilidade de fertilizantes).

ÓLEO DE SOJA | PREÇOS NA CME
1º VENCIMENTO (USD¢/LIBRA)

FARELO DE SOJA | PREÇOS NA CME 
– 1º VENCIMENTO (USD/TON)

SOJA | PREÇOS NA CME 
– 1º VENCIMENTO (USD/BUSHEL)
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CARNES IMPACTO 
MODERADO

SITUAÇÃO 
Em 2021 o Brasil faturou USD 
328 milhões com a 
exportação de 151 mil 
toneladas de carnes para a 
Rússia. Isso correspondeu a 
1,7% das receitas e a 2,1% 
do volume embarcado de 
carnes  no ano passado. 
Não parece muito, mas se 
esse mercado for 
comprometido – o que pode 
acontecer caso as sanções 
econômicas internacionais 
prejudiquem as vendas para 
a Rússia – a situação do 
setor de carnes se tornará 
ainda mais delicada do que 
já está atualmente, 
pressionada pelo aumento 
dos custos e pelo 
enfraquecimento da 
demanda internacional. Por 
outro lado, a Rússia exporta 
aves para países como o 
da Arábia Saudita – e se 
não puder atende-los, 
podem ser abertos espaços 
para a indústria brasileira.

O QUE JÁ ACONTECEU
Até o momento, o conflito 
não teve consequências 
diretas para o setor de 
carnes – há, no entanto, um 
prejuízo indireto, causado 
pelo aumento dos preços da 
soja, do milho e do trigo. 

O QUE MUDA COM A 
GUERRA
● Se houver recuo nas 
exportações de carne para 
a Rússia, as pressões para a 
redução dos rebanhos no 
Brasil vão se acentuar, 
resultando em revisões 
negativas no consumo de 
milho e de farelo de soja 
para a produção de rações 
(o que por sua vez poderia 
reequilibrar o mercado, 
amenizando a pressão 
causada pela quebra de 
safra no Sul do país). 

LOGÍSTICA IMPACTO 
MODERADO

SITUAÇÃO 
As cadeias globais de 
suprimentos ainda não se 
recuperaram das 
perturbações causadas pela 
pandemia de covid-19, o que 
levou a atrasos nos 
embarques e desembarques, 
gargalos no fluxo de 
mercadorias e alta nos custos 
dos fretes. Um conflito na 
Ucrânia pioraria ainda mais a 
situação.

O QUE JÁ ACONTECEU
Os preços dos fretes para o 
Mar Negro – de onde saem 
as exportações ucrânias – já 
aumentou nas últimas 
semanas. Alguns armadores 
já estão evitando a região, 
diminuindo a oferta de navios 
devido às dificuldades com 
os seguros.

O QUE MUDA COM A GUERRA
● A intensificação do conflito 
tende a diminuir a oferta de 
navios no Mar Negro – um 
problema para as 
exportações de trigo, milho e 
fertilizantes. 

● A queda no número de 
navios no Mar Negro 
aumentaria a oferta de fretes 
em outras partes do mundo, 
para  as quais o cenário de 
preços dos fretes passaria a 
variar de neutro a baixista.

● Os preços dos fretes 
internos devem subir, 
acompanhando o impacto 
do petróleo sobre os 
combustíveis

● No Brasil, eventuais atrasos 
na importação de fertilizantes 
teriam reflexos na 
disponibilidade e nas 
entregas para as praças.
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ALGODÃO
SITUAÇÃO 
O mercado de algodão não 
sofre impacto direto do 
conflito, uma vez que Rússia e 
Ucrânia não têm papel 
relevante no trade global. 
Existem, no entanto, 
consequências indiretas: a 
alta do petróleo favorece a 
competitividade da fibra de 
algodão em relação às fibras 
sintéticas.

O QUE JÁ ACONTECEU
Os preços internacionais do 
algodão tem se sustentado 
acima de USD¢ 120,0 por 
libra. Os fretes para o Mar 
Negro subiram nas últimas 
semanas – o que influência as 
exportações da Turquia, 
responsável por 11% do trade 
global). 

O QUE MUDA COM A GUERRA
● O aumento do petróleo 
reforça-se o viés de alta para 
os preços da algodão. O 
reflexo disso nas margens dos 
produtores depende do 
quanto os custos de 
produção vão subir

● O plantio da safra 22/23 nos 
Estados Unidos começa abril. 
Há tempo para que a 
expansão de área seja um 
pouco maior do que se 
projeta atualmente.

● No Brasil, eventuais atrasos 
na importação de fertilizantes 
teriam reflexos na 
disponibilidade nas  praças. 
Há estímulo para o aumento 
de área – mas a capacidade 
de beneficiamento das 
algodoeiras é uma limitação.

AÇÚCAR/ETANOL
SITUAÇÃO 
Os mercados de açúcar e 
etanol são afetados pela alta 
do petróleo, considerando a 
importância da Rússia na 
produção de petróleo e gás 
natural para abastecimento 
da Europa e da Ucrânia 
como rota de passagem de 
diversos gasodutos e 
oleodutos. (É bom lembrar 
que o petróleo já vinha 
subindo desde que o 
crescimento gradual da 
oferta dos integrantes da 
Opep+ deixou de dar conta 
da recuperação da 
demanda global).

O QUE JÁ ACONTECEU
Os preços internacionais do 
açúcar têm se sustentando 
acima de USD¢ 18,0 por libra, 
apesar da melhora das 
perspectivas para a safra 
22/23, com a recuperação 
da oferta na Índia e na 
Tailândia e para a produção 
no Centro-Sul do Brasil.

O QUE MUDA COM A GUERRA
● A continuidade do 
petróleo caro pesará sobre 
os preços domésticos da 
gasolina e – salvo alguma 
intervenção do governo no 
mercado de combustíveis –
favorecerá a demanda de 
etanol. Isso pode deixar o mix 
de produção das usinas 
brasileiras mais alcooleiro, 
limitando a exportação de 
açúcar e criando uma 
pressão positiva nos preços 
internacionais. 

● Assim como no trigo, 
podem surgir problemas para 
o plantio das lavouras de 
beterraba açucareira na 
Europa, devido à incerteza 
quanto à disponibilidade de 
mão-de-obra, em boa parte 
oriunda do Leste europeu.
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