
11/12 12/13¹ Abs. (%) 11/12 12/13¹ Abs. (%)

EUA 313,9 272,5 -41,4 -13,2% EUA 274,1 254,0 -20,1 -7,3%

China 192,8 200,0 7,2 3,7% China 188,0 201,0 13,0 6,9%

Brasil 72,7 70,0 -2,7 -3,8% U.E.27 67,3 61,5 -5,8 -8,6%

U.E.27 65,4 57,1 -8,3 -12,6% Brasil 54,0 56,0 2,0 3,7%

Demais 231,8 241,4 9,6 4,1% Demais 275,9 281,8 5,9 2,1%

Mundo 876,7 841,1 -35,6 -4,1% Mundo 859,3 854,3 -5,0 -0,6%

11/12 12/13¹ Abs. (%) 11/12 12/13¹ Abs. (%)

EUA 39,1 31,8 -7,4 -18,8% China 59,4 60,2 0,8 1,3%

Argentina 16,0 18,5 2,5 15,6% Brasil 15,3 15,1 -0,2 -1,3%

Brasil 14,5 15,0 0,5 3,4% EUA 30,0 18,6 -11,4 -37,9%

Ucrânia 14,5 12,5 -2,0 -13,8% U.E.27 6,1 4,3 -1,9 -30,3%

Demais 18,2 13,3 -4,9 -27,0% Demais 28,8 25,8 -3,0 -10,5%

Mundo 102,3 91,0 -11,3 -11,0% Mundo 139,6 124,0 -15,6 -11,2%

Fonte: USDA Nota: ¹ 5º levantamento USDA da safra 2012/13- set/12 Próximo Informativo - Outubro
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� O USDA manteve em seu 5º levantamento a

expectativa de quebra na produção dos EUA.

Quando comparado ao 1º levantamento, o relatório

aponta uma queda de 103,2 milhões de t. Já em

relação à safra 2011/12, a quebra estimada chega a

13,2% ou 41,4 milhões de t.

� Mais uma vez os EUA foram os principais responsáveis

pela queda estimada no consumo mundial, com uma

redução de 20,1 milhões de t em relação ao registrado

em 2011/12.

� Para a China, o segundo maior consumidor do cereal,

projeta-se um aumento de 13 milhões de t. em 2012/13

frente à safra anterior, totalizando um consumo recorde

de 201 milhões de t.

� O USDA destaca que a quebra na produção norte-

americana é muito superior à redução esperada no

consumo do país, e, com isso, as exportações serão

comprometidas. O relatório prevê um embarque de

31,8 milhões de t, uma redução de 18,8% frente ao

período 2011/12.

� A Argentina deve aumentar o volume de suas

exportações no período 2012/13, totalizando 18,5

milhões de t, crescimento de 15,6% ao registrado

em 2011/12.

� O volume esperado para os estoques dos EUA é o

menor desde a safra 1995/96, totalizando 18,6

milhões de t. Apesar do aumento de 2,1 milhões de t

registrado em relação ao levantamento anterior, o

cenário ainda é preocupante.

� Os estoques chineses são estimados em 60,2 milhões

de t para o ciclo 2012/13, aumento de 1,3% em

comparação a 2011/12.

Produção: Em seu 5º levantamento, o USDA reduziu novamente a sua estimativa para a safra mundial 2012/13 com uma

queda de 104,7 milhões de t na comparação com o 1º relatório divulgado em maio. Em relação ao período anterior, a

quebra é de 35,6 milhões de t. A expectativa para a safra 2012/2013 de milho é de 841 milhões de t.

Consumo/Estoque: A expressiva diminuição prevista para a produção mundial, que tem influenciado a forte alta no preço

do grão, levou o USDA a revisar para baixo as estimativas do consumo e dos estoques mundiais. Em 2012/13, o consumo

mundial deve ser 5,0 milhões de t inferior ao de 2011/12, enquanto para os estoques, espera-se um declínio de 15,6 milhões

de t.

Exportações: Para as exportações mundiais, o volume foi reajustado para 91,0 milhões de t, com uma redução de 11,3

milhões de t na comparação com 2011/12.


