
20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
Brasil 137,0 144,0 7,0 5,1% China 112,5 117,7 5,2 4,6%
EUA 112,5 118,1 5,5 4,9% EUA 61,5 63,2 1,7 2,8%
Argentina 46,0 52,0 6,0 13,0% Brasil 49,4 50,4 1,0 1,9%
China 19,6 19,0 -0,6 -3,1% Argentina 48,7 50,4 1,7 3,4%
Demais 48,1 50,6 2,4 5,1% Demais 94,0 96,9 3,0 3,2%
Mundo 363,3 383,6 20,4 5,6% Mundo 366,1 378,6 12,5 3,4%

20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
Brasil 82,5 93,0 10,5 12,7% China 30,8 33,0 2,2 7,1%
EUA 61,5 55,9 -5,6 -9,1% Brasil 26,1 27,4 1,3 5,0%
Paraguai 6,6 6,5 -0,1 -1,5% Argentina 25,3 25,3 0,0 0,0%
Argentina 3,7 6,4 2,7 71,6% EUA 4,3 4,2 -0,1 -3,0%
Demais 10,6 10,6 -0,1 -0,6% Demais 6,3 6,2 0,0 -0,7%
Mundo 164,9 172,3 7,4 4,5% Mundo 92,8 96,1 3,3 3,6%

Fonte: USDA Nota: ¹ 4º levantamento USDA da safra 2021/22 - Agosto/21 Próximo Informativo - Setembro/2021
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 A produção de soja nos Estados Unidos para 2021/22 foi
prevista em 118,1 milhões de toneladas, queda de 1,8
milhão na passagem do mês, baseada na perspectiva de
menores produtividades. A área foi estimada em 35,1
milhões de hectares, inalterada em relação a julho. A
previsão de produtividade de soja ficou em 3.365 Kg/ha,
redução de em 1,5% em relação ao mês passado.

 As estimativas para a safra de soja brasileira e argentina
permaneceram inalteradas em relação a previsão do mês
passado. Já na comparação com a safra 2020/2021, haverá
crescimento de 5,1% e 13,0%, respectivamente.

 As estimativas para o consumo mundial de soja registraram
uma queda em relação ao levantamento de julho, de 2,5
milhões de toneladas, puxada por redução na demanda dos
EUA e da China, principalmente.

 Nos EUA, o consumo da oleaginosa caiu 0,6 milhão de
toneladas na passagem do mês, estimado em 63,2 milhões
de toneladas.

 Para a China, o USDA reduziu os estoques finais em 2,0
milhões de toneladas, para 117,7 milhões no relatório atual,
em linha com as revisões para baixo do esmagamento e do
consumo de farelo de soja no país.

 De forma geral, houve poucas alterações nas estimativas
para as exportações mundiais de soja na passagem do mês.
O relatório atual registrou uma leve queda de 0,5 milhão de
toneladas, para 172,3 milhões no final do período.

 A queda foi puxada principalmente pelos Estados Unidos.
Para as exportações americanas de soja, o USDA reduziu a
previsão para os embarques em 0,5 milhão de toneladas em
relação ao valor indicado no levantamento do mês passado.

 Os estoques finais globais de soja de 2021/22 aumentaram
em 1,7 milhão de toneladas para 96,1 milhões, graças as
revisões para cima dos estoques da União Europeia e
principalmente da China.

 Para a UE, o USDA elevou os estoques de soja em 14,1%, ou
0,1 milhão de toneladas, na passagem do mês. No caso da
China, os estoques aumentaram em 2,0 milhões de
toneladas em relação ao levantamento do mês anterior.

 Para Brasil e Argentina, os estoques finais da oleaginosa
caíram 0,2 milhão de toneladas na passagem do mês.

Produção: Em seu 4º levantamento para a Safra 2021/22, o USDA indicou uma redução de 1,6 milhão de toneladas na
produção mundial de soja em relação a julho, e deve atingir 383,6 milhões de toneladas na safra 2021/22.

Consumo/Estoque: O consumo mundial da oleaginosa foi previsto em 378,6 milhões de toneladas, queda de 2,5
milhões de toneladas na passagem do mês. Os estoques finais aumentaram 1,7 milhão de toneladas para 96,1
milhões, uma vez que os estoques europeus e sobretudo os chineses foram revisados para cima nesse relatório.

Exportações mundiais: As exportações globais de soja foram estimadas em 172,3 milhões de toneladas, com leve
queda de 0,5 milhão em relação ao volume previsto em julho.


