
14/15 15/16¹ Abs. (%) 14/15 15/16¹ Abs. (%)

EUA 108,0 104,8 -3,2 -3,0% China 85,7 89,3 3,6 4,1%

Brasil 94,5 97,0 2,5 2,6% EUA 52,8 53,2 0,4 0,7%

Argentina 58,5 57,0 -1,5 -2,6% Argentina 44,6 47,6 3,0 6,7%

China 12,4 11,5 -0,9 -6,9% Brasil 40,8 41,7 1,0 2,4%

Demais 43,9 47,0 3,1 7,1% Demais 67,9 72,5 4,6 6,8%

Mundo 317,3 317,3 0,0 0,0% Mundo 291,8 304,3 12,5 4,3%

14/15 15/16¹ Abs. (%) 14/15 15/16¹ Abs. (%)

Brasil 45,7 49,8 4,1 9,0% Argentina 32,0 32,9 0,9 2,8%

EUA 49,0 48,3 -0,7 -1,4% Brasil 24,9 31,0 6,1 24,3%

Argentina 8,0 8,5 0,5 6,3% China 14,4 13,9 -0,5 -3,5%

Paraguai 4,8 4,6 -0,2 -4,2% EUA 9,5 13,6 4,1 43,1%

Demais 10,1 10,8 0,8 7,6% Demais 4,8 4,9 0,1 2,3%

Mundo 117,5 122,0 4,5 3,8% Mundo 85,5 96,2 10,7 12,5%

Fonte: USDA Nota: ¹ 1º levantamento USDA da safra 2015/16 - Maio/15 Próximo Informativo - Junho
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� Espera-se uma colheita menor para os EUA, estimada em
104,8 milhões de t, reflexo da menor produtividade
prevista para o período. Diferentemente do que alertava a
Conab em seu relatório de ontem, o USDA ampliou a área
plantada com soja, mais a queda na produtividade
resultou na redução da safra atual.

� Para o Brasil, o órgão prevê uma produção recorde, de 97
milhões de t, com crescimento da área plantada e
produtividade estável.

� Para a safra 2015/16, o USDA projeta um consumo global
recorde da oleaginosa, com destaque para a China, que
deve consumir 89,3 milhões de t de soja, ampliando sua
utilização para alimentação animal.

� Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, a
expectativa de maior oferta de carne no país favorece a
demanda por soja, o que deve elevar para 53,2 milhões
de t o consumo doméstico do país.

� O USDA aponta para uma redução de 1,4% nos
embarques norte-americanos, com 48,3 milhões de t em
2015/16. No entanto, o resultado global mostra
crescimento, em função da maior exportação projetada
para os países da América do Sul, em especial o Brasil.

� As exportações brasileiras devem chegar à 49,8 milhões
de t, aumento de 9% em relação à 2014/15. Se
confirmada a previsão, o país retoma a liderança nas
exportações de soja.

� Mesmo com a possível redução na safra dos EUA, ante o
recorde registrado em 2014/15, o USDA espera estoques
43,1% maiores no país, que devem chegar à 13,6 milhões
de t.

� Para o Brasil, destaca-se o aumento relativo de 24,3% no
volume estocado, totalizando um recorde de 31 milhões
de t, reflexo da safra recorde projetada para o país.

Produção: O USDA apresentou cautela em seu 1º levantamento para a safra mundial de soja 2015/16, com uma produção
idêntica à do ciclo anterior, prevista em 317,3 milhões de t, com ganhos para o Brasil, Índia, Paraguai e Ucrânia,
compensados   por reduções para os Estados Unidos, Argentina e China.

Consumo/Estoque: O consumo mundial pode atingir um novo recorde, estimado em 304,3 milhões de t ou 12,5 milhões de t a
mais em relação ao observado em 2014/15. Os estoques finais devem ser elevados em 12,5%, totalizando 96,2 milhões de t.

Exportações mundiais: As exportações globais são projetadas em 122 milhões de t para 2015/16, ante embarques de 117,5
milhões de t em 2014/15, o que significa um incremento de 3,8% no período.


