
11/12 12/13¹ Abs. (%) 11/12 12/13¹ Abs. (%)

EUA 313,9 272,4 -41,5 -13,2% EUA 279,0 254,4 -24,6 -8,8%

China 192,8 200,0 7,2 3,7% China 188,0 201,0 13,0 6,9%

Brasil 73,0 70,0 -3,0 -4,1% U.E.27 67,3 63,0 -4,3 -6,4%

U.E.27 66,2 54,6 -11,5 -17,4% Brasil 52,5 55,0 2,5 4,8%

Demais 234,6 242,6 8,0 3,4% Demais 276,2 280,3 4,2 1,5%

Mundo 880,5 839,7 -40,8 -4,6% Mundo 863,0 853,8 -9,2 -1,1%

11/12 12/13¹ Abs. (%) 11/12 12/13¹ Abs. (%)

EUA 39,2 29,2 -10,0 -25,5% China 59,3 60,1 0,8 1,3%

Argentina 16,0 18,5 2,5 15,6% EUA 25,1 16,4 -8,7 -34,6%

Brasil 21,0 16,0 -5,0 -23,8% Brasil 10,6 10,4 -0,2 -1,9%

Ucrânia 15,0 12,5 -2,5 -16,7% U.E.27 6,8 4,5 -2,4 -34,6%

Demais 19,6 14,1 -5,5 -28,1% Demais 30,3 26,6 -3,7 -12,1%

Mundo 110,8 90,3 -20,5 -18,5% Mundo 132,1 118,0 -14,1 -10,7%

Fonte: USDA Nota: ¹ 7º levantamento USDA da safra 2012/13- out/12 Próximo Informativo - Dezembro
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� A estimativa de produção para os EUA manteve-se estável

nos últimos 3 relatórios. Dessa forma, o país deve colher

272,4 milhões de t em 2012/13. Isso significa uma quebra

de 41,5 milhões de t ou 13,2% frente a 2011/12.

� A U.E.27 também registrou diminuição em sua produção e

pode contabilizar uma safra de 54,6 milhões de t, um

decréscimo de 17,4% na comparação com o ano anterior.

� O consumo dos EUA e da U.E.27 está previsto em 254,4

milhões de t e 63,0 milhões de t, respectivamente, o que

representa 29 milhões de t a menos do grão nesses

mercados.

� Por outro lado, o USDA manteve a estimativa de aumento

no consumo chinês, que pode chegar a 201 milhões de t,

crescimento de 6,9% em comparação a 2011/12.

� O levantamento aponta para uma queda no volume

embarcado do grão pelos EUA, que deve exportar 29,2

milhões de t em 2012/13, desempenho 25,5% inferior

ao registrado na safra passada.

� Para Brasil e Ucrânia, o USDA prevê uma redução nas

exportações, o que representa 7,5 milhões de t a

menos de milho no mercado internacional.

� A Argentina deve aumentar suas vendas externas em

15,6% em 2012/13 frente a 2011/12, totalizando 18,5

milhões de t.

� Com exceção da China, que acumula um estoque de

60,1 milhões de t (crescimento estimado de 1,3% em

comparação ao mesmo período anterior), todos os

grandes produtores e consumidores de milho devem

reduzir seus níveis de estoques nesta safra.

� Os EUA registram a maior queda absoluta, passando de

25,1 milhões de t em 2011/12 para 16,4 milhões de t

em 2012/13, o que representa um decréscimo de

34,6%.

Produção: Após quatro meses seguidos de queda, a estimativa para a produção mundial de milho apresenta certa

acomodação no 7º levantamento. O grão deve encerrar 2012/13 com 839,7 milhões de t, uma redução de 4,6% ou 40,8

milhões de t em relação a safra 2011/12.

Consumo/Estoque: O USDA manteve a previsão de queda de 9,2 milhões de t no consumo mundial de milho para a safra

2012/13, que pode totalizar 853,8 milhões de t. Para os estoques mundiais, espera-se uma diminuição de 10,7% entre

2011/12 e 2012/13.

Exportações: Para a safra 2012/13, o USDA prevê as exportações mundiais de milho em 90,3 milhões de t, o que representa

20,5 milhões de t a menos quando comparada à safra anterior.


