
10/11 11/12¹ Abs. (%) 10/11 11/12¹ Abs. (%)

EUA 316,2 312,7 -3,5 -1,1% EUA 285,0 279,5 -5,4 -1,9%

China 177,2 191,8 14,5 8,2% China 176,0 191,0 15,0 8,5%

U.E.27 55,8 63,9 8,1 14,5% U.E.27 62,5 64,5 2,0 3,2%

Brasil 57,5 61,0 3,5 6,1% Brasil 49,5 52,0 2,5 5,1%

Demais 220,9 238,2 17,3 7,8% Demais 270,0 281,6 11,5 4,3%

Mundo 827,6 867,5 40,0 4,8% Mundo 843,0 868,6 25,6 3,0%

10/11 11/12¹ Abs. (%) 10/11 11/12¹ Abs. (%)

EUA 46,6 40,6 -6,0 -12,8% China 53,4 57,0 3,6 6,7%

Argentina 15,0 20,0 5,0 33,3% EUA 28,7 21,6 -7,1 -24,8%

Ucrânia 5,0 12,0 7,0 140,0% Brasil 9,5 10,5 1,0 10,5%

Brasil 9,0 8,5 -0,5 -5,6% U.E.27 4,8 5,2 0,4 8,1%

Demais 23,9 22,1 -1,8 -7,3% Demais 36,7 38,2 1,5 4,0%

Mundo 90,5 94,7 4,3 4,7% Mundo 128,3 127,2 -1,1 -0,8%

Fonte: USDA Nota: ¹ 8º levantamento USDA - dez/11 Próximo Informativo - janeiro
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� A estimativa do USDA para o Brasil se aproximou do valor

estimado pela Conab, sendo 1,1% maior.

� Para os EUA, o USDA mantem a estimativa de nova queda

da produção, sendo o volume menor do que o realizado

na safra anterior em 3,5 milhões de t.

� Na China, dados divulgados pelo Departamento Nacional

de Estatísticas do país, indicando uma maior área de

plantio e maior produtividade da cultura, fizeram com

que o USDA elevasse sua estimativa em 4% (7,2 milhões

de t) em relação à publicada em novembro.

� A 8ª estimativa do USDA mostra um consumo chinês com

2 milhões de t a mais do que o publicado no mês

anterior, o que leva a um novo recorde no consumo do

país.

� Os demais valores de consumo não foram alterados

significativamente em relação a estimativa passada.

� As exportações dos EUA são novamente revisadas para

baixo, após uma nova expectativa de queda na produção

do país.

� Para os demais países, o USDA mantém as estimativas de

exportações e o destaque continua sendo para a Ucrânia

que produziu 9 milhões de t a mais do que na safra

passada.

� A novas estimativas de produção, mudaram o cenário

para os estoques da China, possibilitando uma nova

recomposição, sendo o maior volume obtido desde a

safra 2003/04.

� Nos EUA, a queda nas exportações não foi suficiente para

melhorar as condições dos estoques.

Produção: A 8ª estimativa da safra 2011/12 de milho, publicada em dezembro pelo USDA é mais otimista do que a anterior,

projetando um novo recorde na produção mundial, que totalizará um volume de 867,5 milhões de t, o que representa um

acréscimo de 40 milhões de t (4,8%) em relação à safra 2010/11 e de 8,5 milhões de t em relação à estimativa publicada em

novembro.

Consumo/Estoque: O incremento do consumo mundial previsto pelo USDA também aumentou, porém em menor proporção

do que a produção, totalizando 868,6 milhões de t (2,15 milhões de t a mais do que na estimativa passada), diminuindo o

déficit para 1,1 milhão de t, e reduzindo novamente os estoques em 0,8% (1,1 milhões de t) em relação à safra anterior.

Exportações: Porém, a estimativa para as exportações diminuiu, devendo crescer em 2011/12 4,7% em relação à safra

passada, totalizando 94,7 milhões de t (0,4 milhões de t menor do que a estimativa anterior).


