
20/21 21/22¹ Abs. (%) 20/21 21/22¹ Abs. (%)
EUA 358,4 383,9 25,5 7,1% EUA 306,5 315,9 9,3 3,0%
China 260,7 272,6 11,9 4,6% China 285,0 291,0 6,0 2,1%
Brasil 87,0 116,0 29,0 33,3% U.E.27 77,4 79,8 2,4 3,1%
U.E.27 67,1 70,5 3,4 5,0% Brasil 69,5 73,0 3,5 5,0%
Demais 352,6 367,5 14,8 4,2% Demais 405,1 437,5 32,3 8,0%
Mundo 1.125,9 1.210,5 84,6 7,5% Mundo 1.143,6 1.197,2 53,6 4,7%

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 21,0 44,5 23,5 111,7% EUA 31,4 36,6 5,2 16,6%
Argentina 40,9 39,0 -1,9 -4,7% Ucrânia 0,8 6,5 5,7 686,9%
Ucrânia 23,9 23,0 -0,9 -3,6% Brasil 4,7 5,2 0,5 10,7%
Demais 26,4 27,0 0,6 2,4% Demais 46,4 43,4 -2,9 -6,4%
Mundo 182,1 197,0 14,9 8,2% Mundo 292,2 305,5 13,3 4,6%

Fonte: USDA Nota: ¹ 12º levantamento USDA da safra 2021/22 - Abril/22 Próximo Informativo - Maio/2022
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 Para o Brasil, a produção foi elevada em 2,0 milhões de
toneladas nesse relatório, refletindo um aumento da área, já
que as expectativas de rendimento permaneceram
essencialmente inalteradas este mês, pois grande parte da
segunda safra entra na fase crítica de desenvolvimento em
abril.

 No caso da União Europeia, a projeção para a produção de
milho aumentou em 0,7 milhão de toneladas nesse mês,
refletindo principalmente aumentos na Alemanha, Romênia
e República Tcheca.

 A perspectiva para o consumo de milho nos Estados Unidos
permaneceu inalterada nesse relatório, já que a redução do
uso para ração foi compensado por um aumento do uso
para etanol.

 O USDA elevou a projeção de consumo do cereal para a
Ucrânia e para o Brasil, em 2,3 milhões e 0,5 milhão de
toneladas, respectivamente, na passagem do mês.

 A China registrou queda de 3,0 milhões de toneladas, e o
Canadá de 0,4 milhão, em relação a previsão de consumo do
levantamento anterior.

 A estimativa para as exportações globais de milho foram
reduzidas em 2,9 milhões de toneladas nesse mês, com os
aumentos para Brasil e Canadá sendo mais do que
compensados pela queda significativa nos embarques da
Ucrânia, de 4,5 milhões de toneladas. Na comparação com
a previsão de janeiro desse ano, as exportações da Ucrânia
ja caíram 10,5 milhões de toneladas.

 Os embarques brasileiros do cereal aumentaram 1,5 milhão
de toneladas na passagem do mês. Para o Canadá, o USDA
elevou a projeção para as exportações de milho em 0,8
milhão de toneladas nesse levantamento em relação ao
anterior.

 Os estoques finais globais de milho registraram alta de 4,5
milhões de toneladas nesse mês, refletindo aumento mais
significativo para Ucrânia, e altas menos relevantes no caso
da Argentina, Sudeste Asiático e União Europeia.

 Para a Ucrânia, a estimativa para os estoques finais de
milho foi elevada em 2,2 milhões de toneladas nesse mês,
após aumento de 2,9 milhões no relatório de março. Na
comparação com a previsão feita em janeiro desse ano, a
alta foi de 352%, com os estoques saindo de 1,45 milhão de
toneladas previstos em janeiro, para 6,55 milhões no
levantamento de abril.

 O relatório desse mês reflete os impactos de curto prazo decorrentes do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aumentou
significativamente a incerteza das condições de oferta e demanda agrícola, tanto na região como no mundo.

 Produção: A estimativa para a produção de milho aumentou em 4,3 milhões de toneladas nesse levantamento, com altas
para a safra do Brasil, da Indonésia, do Paquistão e da União Europeia.

 Consumo/Estoque: O consumo mundial do cereal permaneceu praticamente inalterado nesse mês, com modesto acréscimo
de 530 mil toneladas. Os estoques finais ficaram 4,5 milhões de toneladas mais altos na passagem do mês, estimados em
305,5 milhões de toneladas.

 Exportações: As principais mudanças no comércio global incluem a previsão de menores exportações de milho para Ucrânia,
Sérvia e Paraguai, com aumentos para Brasil, Canadá e Índia.


