
20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
EUA 358,4 383,9 25,5 7,1% EUA 306,5 315,2 8,7 2,8%
China 260,7 272,6 11,9 4,6% China 285,0 294,0 9,0 3,2%
Brasil 87,0 115,0 28,0 32,2% U.E.27 77,6 79,9 2,3 3,0%
U.E.27 67,1 70,0 2,9 4,3% Brasil 71,0 73,0 2,0 2,8%
Demais 349,6 365,5 15,9 4,5% Demais 403,7 434,0 30,3 7,5%
Mundo 1.122,8 1.207,0 84,1 7,5% Mundo 1.143,8 1.196,1 52,3 4,6%

20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
EUA 69,9 61,6 -8,3 -11,9% China 205,7 210,2 4,5 2,2%
Brasil 19,5 43,0 23,5 120,5% EUA 31,4 39,1 7,8 24,7%
Argentina 39,5 39,0 -0,5 -1,3% Brasil 5,2 6,2 1,0 19,1%
Ucrânia 23,9 33,5 9,6 40,4% U.E.27 7,6 7,8 0,2 2,1%
Demais 26,6 27,1 0,5 2,0% Demais 42,3 39,7 -2,6 -6,2%
Mundo 179,4 204,2 24,8 13,8% Mundo 292,2 303,1 10,8 3,7%

Fonte: USDA Nota: ¹ 9º levantamento USDA da safra 2021/22 - Janeiro/22 Próximo Informativo - Fevereiro/2022
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 Para a Argentina, a seca em dezembro reduziu as
perspectivas de rendimento do milho precoce nas principais
áreas de cultivo, embora tenha ocorrido um aumento na
área de milho tardio. Para grande parte da safra, a fase
crítica de crescimento está nos próximos meses.

 No Brasil, a produção de milho foi reduzida em 3,0 milhões
de toneladas na passagem do mês, reflexo das expectativas
de menor produtividade para o milho primeira safra no Sul
do Brasil.

 O consumo mundial do cereal permaneceu inalterado na
passagem do mês, projetado em 1,2 bilhão de toneladas. Os
aumentos para Estados Unidos, Canadá e Ucrânia, foram
compensados por quedas na demanda da Argentina e da
União Europeia.

 Para a Ucrânia, o consumo de milho foi elevado em 14,5%
nesse levantamento, ou 1,0 milhão de toneladas.

 O USDA manteve inalterada a projeção de demanda do
cereal para a China e para o Brasil na passagem do mês.

 Para 2021/22, as exportações de milho dos Estados Unidos
caíram 1,9 milhão de toneladas nesse levantamento, para
61,6 milhões, refletindo as expectativas de aumento da
concorrência de outros exportadores.

 Para a Ucrânia, os embarques do cereal foram elevados em
1,0 milhão de toneladas na passagem do mês. Já para a
Argentina, as estimativas de exportações de milho
permaneceram inalteradas nesse relatório.

 Para 2020/21, as exportações de milho da Argentina e do
Brasil para o ano comercial iniciado em março de 2021
foram aumentadas com base nos embarques observados
até o momento.

 Com o consumo praticamente inalterado e a oferta
aumentando, os estoques finais de milho nos Estados
Unidos aumentaram 1,2 milhão de toneladas nesse
relatório.

 No caso do Brasil, os estoques finais do cereal caíram de
8,9 milhões de toneladas previstos em dezembro para 6,2
milhões estimados nesse levantamento, redução de 30,2%.
Para a Argentina, a queda foi de 19,0% na mesma base de
comparação.

 Para a China, os estoques de milho permaneceram
inalterados na passagem do mês.

 Produção: O USDA revisou para baixo a estimativa de produção de milho nesse levantamento, com reduções para
Brasil, Argentina, Paraguai, México e UE, parcialmente compensadas por um aumento na Ucrânia e nos EUA.

 Consumo/Estoque: O consumo mundial do cereal permaneceu inalterado na passagem do mês, projetado em 1,2
bilhão de toneladas. Os estoques finais globais de milho caíram 2,5 milhões de toneladas em relação ao relatório
passado, refletindo reduções principalmente para Brasil e Argentina.

 Exportações: As principais mudanças no comércio global para 2021/22 incluíram maiores exportações de milho
para Ucrânia e queda nos embarques norte-americanos do cereal.


