
19/20 20/21¹ Abs. (%) 19/20 20/21¹ Abs. (%)

Brasil 128,5 136,0 7,5 5,8% China 109,2 114,7 5,5 5,0%

EUA 96,7 112,5 15,9 16,4% EUA 61,8 62,5 0,7 1,1%

Argentina 48,8 47,5 -1,3 -2,7% Brasil 48,7 49,4 0,8 1,5%

China 18,1 19,6 1,5 8,3% Argentina 45,9 47,7 1,8 4,0%

Demais 46,9 47,5 0,6 1,3% Demais 91,5 95,3 3,8 4,1%

Mundo 339,0 363,2 24,2 7,1% Mundo 357,0 369,6 12,5 3,5%

19/20 20/21¹ Abs. (%) 19/20 20/21¹ Abs. (%)

Brasil 92,1 86,0 -6,1 -6,7% China 26,8 31,6 4,8 17,9%

EUA 45,8 62,1 16,3 35,6% Argentina 26,7 24,4 -2,4 -8,8%

Argentina 10,0 6,9 -3,2 -31,5% Brasil 20,7 21,9 1,2 5,5%

Paraguai 6,6 6,0 -0,6 -9,4% EUA 14,3 3,3 -11,0 -77,2%

Demais 10,5 10,0 -0,5 -4,8% Demais 7,9 5,8 -2,1 -26,6%

Mundo 165,1 170,9 5,9 3,6% Mundo 96,4 86,9 -9,5 -9,9%

Fonte: USDA Nota: ¹ 12º levantamento USDA da safra 2020/21 - Abril/21 Próximo Informativo - Maio/2021
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❖ A estimativa para a produção brasileira de soja aumentou 2
milhões de toneladas na passagem do mês, para 136
milhões. As condições favoráveis de colheita no sul do
Brasil, principalmente no estado do RS, e os resultados
atualizados da colheita de agências nacionais e estaduais
indicaram produtividades mais altas.

❖ O aumento da produção no Brasil foi parcialmente
compensando por uma redução na projeção da colheita de
soja para a UE-27 + Reino Unido e Paraguai.

❖ Para os EUA e para a Argentina, a previsão permaneceu
inalterada em relação ao levantamento de março.

❖ No Brasil, a demanda pela oleaginosa registrou crescimento
de 0,3 milhão de toneladas em relação ao valor estimado em
março. Para a Argentina, o consumo também aumentou em
0,3 milhão de toneladas no mês, para 47,7 milhões de
toneladas.

❖ Na China, a projeção de demanda foi reduzida em 2,0
milhões de toneladas na comparação com o volume previsto
no relatório anterior.

❖ Para os Estados Unidos, a previsão de consumo aumentou
em 0,8 milhão de toneladas, para 62,5 milhões na passagem
do mês.

❖ A previsão para as exportações brasileiras de soja
aumentaram em 1,0 milhão de toneladas, para 86 milhões,
na passagem do mês.

❖ Nos Estados Unidos, os embarques da oleaginosa foram
projetados em 62,1 milhões de toneladas, um crescimento
de 0,8 milhão em relação ao relatório de março, refletindo
as exportações recordes durante a primeira metade do ano
comercial.

❖ Para a Argentina, o USDA registrou uma queda de 0,2
milhão de toneladas nas exportações de soja na
comparação com março.

❖ Os estoques finais de soja nos Estados Unidos foram
projetados em 3,3 milhões de toneladas, inalterado em
relação à previsão anterior.

❖ Para o Brasil, o USDA elevou os estoques da oleaginosa em
0,9 milhão de toneladas, para 21,9 milhões.

❖ No caso da China, os estoques cresceram 2,0 milhões de
toneladas em relação ao volume previsto em março.

❖ Para a Argentina, a estimativa para os estoques finais de soja
caíram 0,1 milhão na comparação com o levantamento
anterior.

Produção: Em seu 12º levantamento, o USDA indicou aumento de 1,4 milhão de toneladas para a produção mundial de
soja em relação ao relatório anterior, para 363,2 milhões, reflexo de um crescimento para o Brasil, com condições
favoráveis de colheita na região Sul do país.

Consumo/Estoque: O consumo mundial ficou 1,8 milhão de toneladas abaixo do valor estimado em março, atingindo 369,6
milhões de toneladas. Os estoques finais aumentaram 3,1 milhões de toneladas, para 86,9 milhões, devido,
principalmente, aos estoques mais elevados da China e do Brasil.

Exportações mundiais: As exportações globais de soja aumentaram 1,2 milhão de toneladas, para 170,9 milhões. As
exportações do Brasil, Rússia e EUA foram revisadas para cima, enquanto os embarques do Paraguai e da Ucrânia foram
reduzidos.


