
12/13 13/14¹ Abs. (%) 12/13 13/14¹ Abs. (%)

EUA 82,6 89,5 6,9 8,4% China 76,2 79,7 3,5 4,6%

Brasil 82,0 89,0 7,0 8,5% EUA 48,4 49,2 0,8 1,7%

Argentina 49,3 54,5 5,2 10,5% Brasil 37,5 40,4 2,9 7,7%

China 13,1 12,2 -0,9 -6,5% Argentina 35,3 40,0 4,7 13,4%

Demais 41,4 41,6 0,3 0,6% Demais 60,9 61,7 0,8 1,3%

Mundo 268,3 286,8 18,6 6,9% Mundo 258,2 270,9 12,7 4,9%

12/13 13/14¹ Abs. (%) 12/13 13/14¹ Abs. (%)

Brasil 41,9 44,0 2,1 5,0% Argentina 24,4 29,2 4,8 19,7%

EUA 35,9 40,7 4,8 13,3% Brasil 15,9 20,7 4,8 30,0%

Argentina 7,7 9,7 2,0 25,4% China 12,4 13,7 1,3 10,7%

Paraguai 5,5 5,5 0,0 0,0% EUA 3,8 4,1 0,3 6,9%

Demais 8,8 9,4 0,6 7,2% Demais 3,6 3,8 0,2 4,2%

Mundo 99,8 109,3 9,5 9,5% Mundo 60,6 72,3 11,8 19,5%

Fonte: USDA Nota: ¹ 9º levantamento USDA da safra 2013/14 - jan/14 Próximo Informativo - Fevereiro
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� A expectativa da produção de soja no Brasil foi elevada

em 1,0 milhão de t entre dez/13 e jan/14, para um

recorde de 89,0 milhões de t. Segundo o USDA, o

aumento deve-se à revisão das recentes previsões do

governo brasileiro, que espera um aumento da área

plantada, reflexo de preços relativamente favoráveis.

� Para os EUA, a produção de soja é estimada em 89,5

milhões de t ou 850 mil t acima do estimado no mês

passado, dado o aumento da produtividade e da área

colhida.

� As expectativas de consumo da China aumentaram

ligeiramente em relação ao mês passado, somando 79,7

milhões de t.

� Para os EUA, as estimativas para 2013/14 também foram

ampliadas e o consumo é projetado em 49,2 milhões de

t, o que significa um aumento de 1,7% ante 2012/13.

� O USDA reduziu as estimativas de consumo da Argentina

em 700 mil t, passando de 40,7 milhões de t para 40

milhões de t.

� A expectativa para as exportações de Brasil e Argentina

mantiveram-se estáveis em relação ao levantamento

anterior, totalizando 44,0 milhões de t e 9,7 milhões de

t, respectivamente.

� Para os EUA, a expectativa em relação a dez/13 foi

ampliada em 550 mil t, e o país deve embarcar 40,7

milhões de t até o final do período 2013/14. Esse

volume significa uma expansão de 13,3% sobre as

vendas externas de 2012/13.

� Os estoques da oleaginosa para a Argentina e Brasil são

projetados em 29,2 milhões de t e 20,7 milhões de t, um

aumento de 1,6 milhão de t ante o último mês.

� A China deve manter em estoque 13,7 milhões de t no

final de 2013/14, o que representa um crescimento de

10,7% sobre os níveis de estoque de 2012/13.

� O USDA prevê estoques de 4,1 milhões de t para os EUA,

um aumento de 6,9% comparado à 2012/13.

Produção: O USDA, em seu 9º levantamento, elevou a expectativa para a produção mundial de soja em 1,9 milhões de t

em comparação ao relatório passado. Com essa revisão, a oferta global pode chegar a um recorde de 286,8 milhões de

t.

Consumo/Estoque: O consumo global da oleaginosa para 2013/14 está projetado em 270,9 milhões de t, ligeiramente

acima do registrado no mês passado. Os estoques mundiais do grão podem encerrar o período com um recorde de 72,3

milhões de t, o que significa um aumento de 19,5% sobre 2012/13.

Exportações mundiais: As exportações mundiais devem somar no final do período de 2013/14 um volume de 109,3

milhões de t, crescimento de 9,5% em relação à 2012/13.


