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

EUA 89,5 106,5 17,0 19,0% China 80,1 85,0 4,9 6,1%

Brasil 86,7 94,0 7,3 8,4% EUA 47,2 51,3 4,1 8,6%

Argentina 54,0 55,0 1,0 1,9% Argentina 39,3 41,9 2,6 6,7%

China 12,2 12,0 -0,2 -1,6% Brasil 39,0 40,8 1,8 4,5%

Demais 29,7 32,6 2,9 9,8% Demais 50,0 52,4 2,4 4,8%

Mundo 283,1 311,1 28,0 9,9% Mundo 269,0 285,0 15,9 5,9%

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

Brasil 46,4 46,7 0,3 0,6% Argentina 28,6 33,2 4,6 16,1%

EUA 44,8 46,3 1,5 3,3% Brasil 17,2 24,4 7,2 41,5%

Argentina 8,5 8,5 0,0 0,0% China 13,2 14,0 0,8 5,7%

Paraguai 4,3 4,3 0,0 0,5% EUA 3,5 12,9 9,4 264,5%

Demais 5,5 6,0 0,5 9,5% Demais 3,6 4,5 0,9 25,0%

Mundo 112,9 115,4 2,5 2,2% Mundo 66,9 90,2 23,3 34,8%

Fonte: USDA Nota: ¹ 5º levantamento USDA da safra 2014/15 - Setembro/14 Próximo Informativo - Outubro
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� Os EUA devem ampliar em 19% sua produção de soja na

safra 2014/15 em relação à anterior, graças ao forte

aumento da área plantada (11%) e da produtividade

recorde, de 3,1 t/ha.

� O USDA aumentou em 3,0 milhões de t a estimativa de

produção brasileira em relação ao divulgado no mês

passado, totalizando 94 milhões de t em 2014/15. Esse

resultado foi influenciado pelo aumento da área e da

produtividade. Em outubro, a Conab divulgará sua

primeira estimativa para a safra de grãos 2014/15.

� O consumo da China bate novo recorde e deve crescer

6,1% nesta safra frente à anterior. Assim, o país ampliará

suas importações em 5 milhões de t no período,

totalizando 74 milhões de t, minimizando a pressão sob

seus estoques.

� A Argentina pode alcançar nesta safra um consumo

recorde, estimado em 41,9 milhões de t, crescimento de

6,7% sobre o ciclo anterior.

� O USDA ampliou as estimativas das exportações do Brasil

em 1,7 milhão de t em relação às previsões anteriores.

Com isso, espera-se que os embarques cheguem à 46,7

milhões de t em 2014/15, o que tornaria o país no maior

exportador de soja do mundo, ultrapassando os EUA.

� Para os EUA, também houve um aumento de quase 700

mil t sobre o volume previsto em agosto, totalizando

46,3 milhões de t. Trata-se de volume recorde para o

país.

� Para os estoques brasileiros é prevista uma elevação de

41,5% ou 7,2 milhões de t acima do registrado 2013/14,

devido à forte expansão da produção.

� Em relação ao relatório anterior, todos os grandes

produtores e exportadores registraram aumento nas

estimativas de estoques, o que já se reflete nos preços do

grão. Segundo o Cepea-USP, a elevada oferta global na

temporada 2014/15 deve fazer com que os sojicultores

registrem a menor receita em cinco anos.

Produção: O Departamento de Agricultura dos EUA, em seu 5º levantamento, estima uma produção mundial de soja de 311,1

milhões de t para a safra 2014/15, um aumento de 6,4 milhões de t em comparação ao relatório de agosto. A área cultivada com

o grão está prevista em 118,1 milhões de ha, recorde histórico. Em relação à safra passada, a produtividade deve ser 5%

superior, estimada em 2,6 t/ha.

Consumo/Estoque: O consumo global do grão também foi revisado para cima em relação ao relatório anterior, o que

representara um incremento de 5,9% sobre 2013/14, totalizando 285 milhões de t. Já as estimativas para os estoques globais da

oleaginosa ficaram em 90,2 milhões de t, incremento de 23,3 milhões de t sobre o ciclo anterior.

Exportações mundiais: O USDA ampliou em 2 milhões de t a expectativa de embarques do grão em relação ao mês passado,

totalizando 115,4 milhões de t.


