
18/19 19/20¹ Abs. (%) 18/19 19/20¹ Abs. (%)

Brasil 117,0 126,0 9,0 7,7% China 102,0 103,7 1,7 1,7%

EUA 120,5 96,8 -23,7 -19,6% EUA 60,5 60,8 0,2 0,4%

Argentina 55,3 54,0 -1,3 -2,4% Argentina 47,4 50,7 3,3 6,9%

China 16,0 18,1 2,1 13,4% Brasil 44,8 46,4 1,6 3,6%

Demais 49,9 46,8 -3,0 -6,1% Demais 88,1 88,5 0,4 0,4%

Mundo 358,6 341,8 -16,9 -4,7% Mundo 342,9 350,1 7,2 2,1%

18/19 19/20¹ Abs. (%) 18/19 19/20¹ Abs. (%)

Brasil 74,6 77,0 2,4 3,2% Brasil 30,5 33,2 2,8 9,0%

EUA 47,6 49,7 2,1 4,4% Argentina 28,9 27,9 -1,0 -3,5%

Argentina 9,1 8,2 -0,9 -9,9% China 19,5 21,7 2,3 11,7%

Paraguai 4,9 5,9 1,0 20,4% EUA 24,7 11,6 -13,2 -53,3%

Demais 12,2 11,1 -1,1 -8,7% Demais 8,3 8,0 -0,3 -3,3%

Mundo 148,3 151,9 3,5 2,4% Mundo 111,9 102,4 -9,4 -8,4%

Fonte: USDA Nota: ¹ 11º levantamento USDA da safra 2019/20 - Março/20 Próximo Informativo - Abril/2020
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❖ A produção global de soja aumentou 2,4 milhões de
toneladas na passagem do mês, para 341,8 milhões de
toneladas, influenciado pelo aumento de 1 milhão de
toneladas na Argentina (para 54 milhões) e no Brasil (para
126 milhões). A maior safra dos países sul-americanos deve-
se às condições climáticas favoráveis.

❖ O USDA prevê uma menor área plantada (-5%) e queda na
produtividade (-6%) nas lavouras de soja dos EUA, o que
resulta em uma produção de 96,8 milhões de toneladas.
Esse volume representa a menor colheita desde a safra
2013/14 (91,4 milhões de toneladas) e um recuo de 19,6%
sobre a 2018/19.

❖ O consumo norte-americano foi projetado em 60,8 milhões
de toneladas, volume estável desde o 7º levantamento,
publicado em novembro de 2019.

❖ O consumo da Argentina (50,7 milhões de toneladas) ficou 1
milhão de toneladas menor na passagem do mês. Para a
China, Brasil e União Europeia não houve alteração nas
estimativas anteriores.

❖ Em relação à safra 2018/19, todos os grandes mercados
consumidores de soja apresentam crescimento.

❖ O Brasil deve embarcar 77,0 milhões de toneladas em
2019/20, volume recorde que representa 50,7% das
exportações globais projetadas para esse período.

❖ O bom desenvolvimento da produção de soja no Paraguai
tem refletido no aumento de suas exportações, que
segundo o USDA devem crescer 20,4% em relação à safra
2018/19.

❖ Para os EUA (49,7 milhões de toneladas) e Argentina (8,2
milhões de toneladas), o USDA não alterou a sua última
estimativa.

❖ Com a aproximação do término da colheita nos EUA e na
China, o USDA manteve estáveis as previsões para os
estoques desses países. Estima-se um estoque de 11,6
milhões de toneladas para os EUA e de 21,7 milhões de
toneladas para a China no final do período 2019/20.

❖ Para o Brasil, o estoque foi estimado em 33,2 milhões de
toneladas para 2019/20, superando em 9,0% o registrado no
período anterior. Esse nível de estoque representa o maior
da série histórica para o país.

Produção: Em seu 11º levantamento da safra mundial de soja 2019/20, o USDA prevê uma produção de 341,8 milhões de 
toneladas, recuo de 16,9 milhões de toneladas ou 4,7% em relação à safra 2018/19. Por outro lado, entre o 10º e o 11º 
levantamento, as estimativas foram elevadas 0,7% ou 2,4 milhões de toneladas.

Consumo/Estoque: O consumo mundial foi revisado para baixo (-0,3%) entre os relatórios de fevereiro e março de 2020, 
projetado em 350,1 milhões de toneladas. Para os estoques, espera-se uma queda de 8,4% entre as safras 2019/20 e 
2018/19, chegando a 102,4 milhões de toneladas.

Exportações mundiais: Projeta-se para 2019/20 um incremento de 2,4% nas exportações mundiais em relação a 2018/19, 
totalizando 151,9 milhões de toneladas, resultado influenciado, principalmente, pelo aumento das vendas externas do 
Brasil e EUA.


