
20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
EUA 358,4 382,6 24,1 6,7% EUA 306,5 313,2 6,7 2,2%
China 260,7 272,6 11,9 4,6% China 285,0 294,0 9,0 3,2%
Brasil 87,0 118,0 31,0 35,6% U.E.27 77,6 80,3 2,7 3,5%
U.E.27 67,1 70,4 3,3 4,9% Brasil 72,0 73,0 1,0 1,4%
Demais 349,6 365,2 15,6 4,5% Demais 404,3 435,4 31,1 7,7%
Mundo 1.122,8 1.208,7 85,9 7,7% Mundo 1.145,4 1.195,9 50,5 4,4%

20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
EUA 69,9 63,5 -6,4 -9,2% China 205,7 210,2 4,5 2,2%
Brasil 18,5 43,0 24,5 132,4% EUA 31,4 37,9 6,5 20,8%
Argentina 38,5 39,0 0,5 1,3% Brasil 5,2 8,9 3,7 70,7%
Ucrânia 23,9 32,5 8,6 36,2% U.E.27 7,6 7,8 0,2 2,0%
Demais 26,7 26,9 0,2 0,7% Demais 42,7 40,6 -2,1 -4,8%
Mundo 177,5 204,9 27,4 15,4% Mundo 292,7 305,5 12,9 4,4%

Fonte: USDA Nota: ¹ 8º levantamento USDA da safra 2021/22 - Dezembro/21 Próximo Informativo - Janeiro/2022
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 A produção de milho da UE foi revisada para cima na
passagem do mês, em 2,5 milhões de toneladas, refletindo
os aumentos na França, Romênia e Polônia.

 A produção de milho da Ucrânia ficou 5,3% maior nesse
relatório, com base nos resultados da colheita até o
momento.

 A estimativa da colheita de milho na China foi reduzida,
refletindo as informações mais recentes publicadas pelo
National Bureau of Statistics, que projetou uma redução na
produção, apesar de indicar uma área plantada maior.

 O consumo de milho na União Europeia foi previsto em 80,3
milhões de toneladas, aumento de 2,3 milhões de toneladas
em relação ao mês passado.

 Para a Ucrânia, o consumo de milho foi elevado em 6,2%
nesse levantamento, ou 0,4 milhão de toneladas.

 O USDA manteve inalterada a projeção de demanda do
cereal para os Estados Unidos, para a China e para o Brasil
na passagem do mês. A China deve consumir 9 milhões de
toneladas adicionais em relação ao volume da safra anterior.

 As exportações globais de milho foram revisadas para cima
na passagem do mês, em 1,4 milhão de toneladas, e devem
atingir 204,9 milhões. Os aumentos vieram principalmente
da União Europeia (+0,5 milhão de toneladas) e da Ucrânia
(+1,0 milhão toneladas).

 Para 2020/21, as previsões de exportações de milho para o
Brasil foram elevadas para o ano comercial local que
começa em março de 2021, com base em embarques acima
do esperado até o mês de novembro.

 Para Estados Unidos e Argentina, as estimativas de
exportações de milho permaneceram inalteradas nesse
relatório.

 Os estoques de milho foram elevados em 1,1 milhão de
toneladas nesse levantamento, refletindo principalmente
aumentos na Ucrânia, UE, México e Irã, parcialmente
compensados por uma redução na China.

 Para a China, os estoques de milho recuaram 0,4 milhão de
toneladas na passagem do mês.

 No caso da UE, os estoques finais do cereal aumentaram
em 0,5 milhão de toneladas, e devem atingir 7,8 milhões de
toneladas no final do período. Para a Ucrânia, o aumento
foi de 0,5 milhão de toneladas, e para o México, de 0,2
milhão.

 Produção: O USDA elevou a estimativa de produção de milho nesse levantamento, já que os aumentos na União
Europeia (UE) e na Ucrânia mais do que compensaram a redução na China.

 Consumo/Estoque: O consumo mundial do cereal foi revisado para cima, em 3,8 milhões de toneladas na
passagem do mês, projetado em 1,20 bilhão de toneladas. Os estoques finais globais de milho aumentaram 1,1
milhão de toneladas, refletindo maiores volumes previstos para Ucrânia, UE, México e Irã, parcialmente
compensados por um recuo nos estoques da China.

 Exportações: As principais mudanças no comércio global para 2021/22 incluíram maiores exportações de milho
para Ucrânia e UE.


