
18/19 19/20¹ Abs. (%) 18/19 19/20¹ Abs. (%)
EUA 366,3 347,0 -19,3 -5,3% EUA 315,2 306,5 -8,7 -2,8%
China 257,3 260,8 3,4 1,3% China 273,0 278,0 5,0 1,8%
Brasil 101,0 101,0 0,0 0,0% U.E.28 88,0 82,5 -5,5 -6,3%
U.E.28 64,2 64,6 0,3 0,5% Brasil 65,7 66,0 0,3 0,5%
Demais 335,7 335,3 -0,4 -0,1% Demais 387,1 394,3 7,1 1,8%
Mundo 1.124,5 1.108,6 -15,9 -1,4% Mundo 1.129,0 1.127,2 -1,8 -0,2%

18/19 19/20¹ Abs. (%) 18/19 19/20¹ Abs. (%)
EUA 52,5 47,0 -5,5 -10,4% China 211,3 201,1 -10,3 -4,9%
Brasil 41,0 36,0 -5,0 -12,2% EUA 53,7 48,5 -5,2 -9,6%
Argentina 36,0 33,5 -2,5 -6,9% U.E.28 7,6 8,7 1,1 13,9%
Ucrânia 30,3 30,0 -0,3 -1,1% Brasil 5,1 5,1 0,0 0,0%
Demais 20,6 20,2 -0,5 -2,3% Demais 42,9 37,2 -5,7 -13,4%
Mundo 180,4 166,6 -13,8 -7,6% Mundo 319,2 300,6 -18,6 -5,8%
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 A produção de milho dos EUA não teve alteração em
relação ao volume divulgado no relatório anterior,
projetada em 347,0 milhões de toneladas.

 Para China, o órgão elevou a estimativa de produção em
2,7% na comparação com o levantamento de novembro,
estimada em 260,8 milhões de toneladas, reflexo de
crescimento tanto de área quanto de produtividade.

 Para o Brasil, Argentina e Ucrânia, o USDA manteve a
mesma produção estimada no relatório do mês passado.

 Para o consumo mundial de milho, o relatório desse mês
trouxe poucas mudanças em relação ao relatório de
novembro. Grandes consumidores como Estados Unidos,
União Europeia e Brasil, segundo estimativas do USDA,
devem manter a demanda pelo cereal em linha com o
volume da safra passada.

 Já a demanda na China e no México foram revisadas para
cima, em 0,4% e 0,5%, respectivamente. O consumo na
China foi estimado em 278 milhões de toneladas, e no
México em 44,5 milhões de toneladas.

 Em relação ao relatório divulgado em novembro, o USDA
não alterou as expectativas de exportação dos Estados
Unidos (47,0 milhões de toneladas). O volume permanece
10,4% abaixo do comercializado na safra 2018/19.

 As estimativas para as exportações de milho do Brasil,
Argentina e Ucrânia também permaneceram inalteradas
na passagem do mês. Em relação a safra passada, ficaram
12,2%, 6,9% e 1,1% menores, respectivamente.

 Para o México, as exportações ficaram 12,5% inferiores
em relação a novembro.

 O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos previu
um incremento de 4,6 milhões de toneladas nos estoques
finais globais frente ao previsto no relátorio anterior. O
aumento é reflexo de uma maior produção esperada na
China, que elevou a estimativa para os estoques do país em
3% na comparação com novembro.

 Para os Estados Unidos, Brasil e Argentina, o órgão
manteve os mesmos volumes projetados no mês passado.

 A Ucrânia registrou queda de 2,4% no volume de estoque
em relação ao relatório anterior.

 Produção: Em seu oitavo levantamento, o USDA estimou uma produção global de 1,11 bilhão de toneladas para a safra
2019/20, contra 1,12 bilhão de toneladas no ciclo passado. Em relação ao relatório anterior, houve um crescimento de
0,2%, puxado, principalmente, por um aumento de produção na China.

 Consumo/Estoque: O consumo global do milho foi projetado em 1,13 bilhão de toneladas, em linha com o volume da safra
passada. Os estoques mundiais do cereal foram revisados para cima na passagem do mês, refletindo incrementos nos
estoques chineses, e foram projetados em 300,6 milhões de toneladas para a temporada 2019/20.

 Exportações: As exportações globais de milho, de acordo com estimativas do USDA, devem passar de 180,4 milhões de
toneladas para 166,6 milhões de toneladas na safra 2019/20.


