
13/14 14/15¹ Abs. (%) 13/14 14/15¹ Abs. (%)

EUA 353,7 352,1 -1,7 -0,5% EUA 295,5 295,5 0,0 0,0%

China 218,5 222,0 3,5 1,6% China 212,0 222,0 10,0 4,7%

Brasil 78,0 74,0 -4,0 -5,1% U.E.28 76,0 76,5 0,5 0,7%

U.E.28 64,6 65,6 1,1 1,7% Brasil 55,0 56,5 1,5 2,7%

Demais 238,8 240,3 1,5 0,6% Demais 271,6 283,0 11,4 4,2%

Mundo 984,4 981,0 -3,5 -0,4% Mundo 941,7 966,3 24,7 2,6%

13/14 14/15¹ Abs. (%) 13/14 14/15¹ Abs. (%)

EUA 48,3 43,2 -5,1 -10,5% China 77,5 80,4 2,9 3,7%

Brasil 20,5 20,0 -0,5 -2,4% EUA 31,7 45,8 14,1 44,5%

Ucrânia 20,0 16,0 -4,0 -20,0% Brasil 17,5 15,8 -1,7 -9,7%

Argentina 13,5 16,0 2,5 18,5% U.E.28 6,0 6,1 0,1 2,4%

Demais 18,7 16,5 -2,2 -11,6% Demais 37,4 35,5 -1,8 -4,9%

Mundo 125,0 115,2 -9,7 -7,8% Mundo 173,4 188,1 14,6 8,4%

Fonte: USDA Nota: ¹ 3º levantamento USDA da safra 2014/15 - julho/14 Próximo Informativo - Agosto
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� O USDA revisou a expectativa de colheita de milho dos

EUA, saindo de 354 em junho para 352,1 milhões de t

em julho. Segundo o órgão, as condições de colheita

favoráveis apoiam uma perspectiva de produtividade

recorde no cinturão de milho do país. Porém, acredita-

se que o período de polinização (entre o meio e o final

de julho) nas demais áreas produtoras seja crítica.

� Para o Brasil, a produção de milho mantém-se

inalterada para 2014/15 (74 milhões de t), mas elevou-

se em 2,0 milhões de t o volume de 2013/14, saindo de

76 para 78 milhões de t, com base na revisão para cima

da área de 2ª safra.

� O consumo dos EUA foi revisado em menos 1,3 milhão

de t na comparação com o relatório do mês passado.

Com isso, o USDA estima um volume de 295,5 milhões

de t, o que se confirmado seria praticamente idêntico

ao do ciclo 2013/14.

� Para a China, o órgão mantém inalterado o consumo do

país desde o 1º levantamento, em maio de 2014. O

volume esperado, de 222 milhões de t, é recorde e

significa incremento de 10 milhões de t sobre 2013/14.

� Em relação ao relatório anterior, divulgado em junho, o

comércio internacional de milho ficou praticamente

inalterado, com redução prevista para o Canadá, que

deve ser parcialmente compensado por aumentos na

Sérvia.

� Já em relação à 2013/14, se confirmadas as previsões do

USDA, haveria queda nos embarques dos maiores

players globais, como: EUA (-10,5%), Brasil (-2,4%) e

Ucrânia (-20,0%).

� O USDA elevou a expectativa para os estoques de milho

dos EUA, saindo de 43,9 em junho para 45,8 milhões de t

julho.

� Apesar da melhora na expectativa para os estoques de

milho do Brasil entre junho e julho em 2,0 milhões de t,

chegando à 15,8 milhões de t, o resultado ainda seria

9,7% inferior ao registrado em 2013/14.

Produção: O USDA, em seu 3º relatório para a safra de milho global 2014/15, espera uma redução de 3,5 milhões de t

em relação ao recorde colhido no período anterior. Apesar de manter sua previsão de recorde na produtividade, o órgão

estima redução na área plantada para este ciclo, o que explica a menor produção.

Consumo/Estoque: O consumo global de milho foi revisado para baixo em relação à junho, saindo de 967,5 milhões de t

para 966,3 milhões de t. Já o estoque global, deve aumentar 3% nessa mesma base de comparação, totalizando 188,1

milhões de t.

Exportações: Para as exportações mundiais, o relatório não trouxe grandes modificações. Espera-se embarques de 115,2

milhões de t em 2014/15, o que significaria queda de 7,8% ante o período anterior.


