
19/20 20/21¹ Abs. (%) 19/20 20/21¹ Abs. (%)
EUA 346,0 373,9 28,0 8,1% EUA 307,6 311,2 3,6 1,2%
China 260,8 260,0 -0,8 -0,3% China 277,0 279,0 2,0 0,7%
Brasil 102,0 110,0 8,0 7,8% U.E.28 81,4 87,0 5,6 6,9%
U.E.28 66,7 66,1 -0,6 -0,9% Brasil 69,0 70,0 1,0 1,4%
Demais 340,9 348,8 7,8 2,3% Demais 393,5 415,4 22,0 5,6%
Mundo 1.116,3 1.158,8 42,5 3,8% Mundo 1.128,4 1.162,6 34,2 3,0%

19/20 20/21¹ Abs. (%) 19/20 20/21¹ Abs. (%)
EUA 45,2 59,1 13,9 30,7% China 200,9 188,9 -12,0 -6,0%
Brasil 34,0 39,0 5,0 14,7% EUA 50,7 55,0 4,4 8,6%
Argentina 38,0 34,0 -4,0 -10,5% Brasil 5,5 8,0 2,5 45,5%
Ucrânia 29,2 30,5 1,3 4,5% U.E.28 7,2 7,8 0,6 8,4%
Demais 24,2 21,9 -2,3 -9,4% Demais 40,0 40,7 0,8 1,9%
Mundo 170,6 184,5 13,9 8,2% Mundo 304,2 300,5 -3,8 -1,2%

Fonte: USDA Nota: ¹ 6º levantamento USDA da safra 2020/21 - Outubro/20 Próximo Informativo - Novembro/2020
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 A produção de milho dos EUA foi prevista em 373,9 milhões de
toneladas, queda de 4,52 milhões em relação ao relatório
anterior, consequência de uma redução na área colhida e um
ligeiro declínio na produtividade.

 O órgão também registrou queda na produção do cereal na
passagem do mês para Ucrânia (-5,2%) e União Europeia (-
0,3%), que devem colher 36,5 milhões e 66,1 milhões de
toneladas, respectivamente, na safra 2020/21.

 Para Brasil e Argentina, a previsão para a produção de milho
permaneceu inalterada na comparação com o levantamento de
setembro.

 O consumo dos EUA caiu de 313,70 para 311,16 milhões de
toneladas entre o 5º e o 6º levantamento da safra 2020/21. O
uso tanto para etanol quanto para a indústria animal retraiu, o
que puxou a previsão da demanda americana para baixo na
passagem do mês.

 A demanda na UE também registrou queda na comparação
com o relatório anterior (-1,7%), e deve atingir 87,0 milhões de
toneladas.

 Já para Brasil, México e China, que representam pouco mais de
um terço da demanda mundial, o USDA manteve inalterado o
consumo do cereal em relação ao levantamento do mês
passado.

 As exportações de milho foram revisadas para baixo na
passagem do mês. As maiores quedas foram para a União
Europeia, redução de 7,4% na comparação com a previsão de
setembro, e para a Ucrânia, contração de 6,2%.

 Para o Brasil, a previsão permaneceu inalterada em relação ao
relatório anterior. No entanto, em relação a safra passada, os
embarques devem ser 14,7% superiores.

 Para a Argentina, as exportações de milho da safra 2019/20
foram revisadas para cima (+2,7%), com base nos embarques
maiores do que esperado até setembro. Para a safra 2020/21,
não houve alteração na passagem do mês, e se confirmada a
previsão, os embarques do milho argentino ficarão 10,5%
abaixo do registrado na safra passada.

 Os estoques mundiais de milho contraíram de 306,79 milhões
para 300,5 milhões de toneladas na passagem do mês.

 Os estoques finais de milho nos EUA continuam em queda.
Desde o 1º levantamento, em maio desse ano, os estoques
americanos do cereal já caíram 29,3 milhões de toneladas (-
34,7%). De setembro para outubro, a queda foi de 13,4%. No
entanto, na comparação com a safra 2019/20, o volume, se
confirmado, será 8,6% superior nessa temporada.

 O USDA manteve inalterada a previsão para os estoques finais
do Brasil e Argentina na comparação mensal. Para a UE, houve
aumento de 6% no mesma base de comparação.

 Produção: Em seu 6º levantamento, o USDA previu uma produção global de 1,16 bilhão de toneladas para a safra
2020/21, contra 1,12 bilhão de toneladas no ciclo anterior. Em relação ao relatório do mês passado, houve uma
leve queda de 3,56 milhões de toneladas, reflexo de uma menor colheita esperada para os EUA, União Europeia e
Ucrânia.

 Consumo/Estoque: o consumo permaneceu praticamente inalterado na passagem do mês (-0,2%), totalizando
1,16 bilhão de toneladas. Os estoques globais ficaram 2,1% menores do que o registrado em setembro, com
quedas significativas para EUA e Ucrânia.

 Exportações: As exportações mundiais também foram revisadas para baixo em relação a previsão do mês anterior
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