
15/16 16/17¹ Abs. (%) 15/16 16/17¹ Abs. (%)

EUA 106,9 116,2 9,3 8,7% China 95,0 100,7 5,7 6,0%

Brasil 96,5 102,0 5,5 5,7% EUA 54,6 56,5 1,9 3,4%

Argentina 56,8 57,0 0,2 0,4% Argentina 47,7 48,8 1,1 2,3%

China 11,6 12,5 0,9 7,8% Brasil 43,4 44,1 0,7 1,6%

Demais 41,3 45,5 4,3 10,4% Demais 74,5 78,7 4,1 5,6%

Mundo 313,0 333,2 20,2 6,5% Mundo 315,2 328,8 13,5 4,3%

15/16 16/17¹ Abs. (%) 15/16 16/17¹ Abs. (%)

Brasil 54,4 58,4 4,0 7,4% Argentina 31,4 30,3 -1,1 -3,5%

EUA 52,7 55,1 2,4 4,6% Brasil 18,6 18,5 -0,2 -0,8%

Argentina 10,3 9,7 -0,7 -6,3% China 16,0 13,7 -2,4 -14,7%

Paraguai 5,3 5,3 0,0 0,0% EUA 5,4 10,7 5,4 100,2%

Demais 9,9 10,3 0,5 4,6% Demais 4,0 4,2 0,1 3,4%

Mundo 132,5 138,8 6,2 4,7% Mundo 75,4 77,4 1,9 2,5%

Fonte: USDA Nota: ¹ 6º levantamento USDA da safra 2016/17 - Outubro/16 Próximo Informativo - Novembro
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� O USDA mantém o otimismo com os EUA e elevou sua

expectativa anterior em 2%, para 116,2 milhões de t,

superando em 8,7% a safra 2015/16. Segundo o órgão,

o aumento da área e da produtividade são os

fundamentos para a expectativa de safra recorde no

País.

� Para o Brasil, o órgão projeta um recorde de 102,0

milhões de t para 2016/17, volume superior à previsão

de setembro e à safra 2015/16. A produtividade e a

área plantada são os fatores que sustentaram as

premissas do USDA.

� A expectativa de consumo da China foi reduzida em 500

mil t em relação à setembro, para 100,7 milhões de t.

Ainda assim, trata-se de um recorde, 6% maior que a

demanda de 2015/16.

� Já para o Brasil, o USDA elevou a expectativa de

consumo do mês anterior, de 43,6 para 44,1 milhões de

t para 2016/17, volume 1,6% maior que 2015/16.

� Para os EUA e Argentina foram mantidas inalteradas as

últimas previsões, em 56,5 e 48,8 milhões de t,

respectivamente.

� Pelo quinto relatório consecutivo, o USDA ampliou a

expectativa dos embarques dos EUA, projetados em

55,1 milhões de t, 4,6% maior que 2015/16, um

recorde para o País.

� Para o Brasil, as exportações foram mantidas

inalteradas entre setembro e outubro, em 58,4

milhões de t. A venda externa é recorde e mantém o

País na liderança nas exportações da oleaginosa.

� O USDA elevou em 5,2 milhões de t a previsão dos

estoques globais divulgada em setembro, totalizando

77,4 milhões de t.

� O Departamento de Agricultura norte-americano

elevou os estoques finais, entre setembro e outubro,

do Brasil (+1,9 milhão de t), da Argentina (+1,7 milhão

de t), da China (+1,0 milhão de t) e dos EUA (+790 mil t).

Produção: O USDA, em seu sexto levantamento, prevê uma produção mundial de soja de 333,2 milhões de t para a

safra 2016/17, volume recorde que supera em 2,8 milhões de t o registrado no relatório de setembro e em 20,2

milhões de t o volume colhido no período 2015/16.

Consumo/Estoque: O órgão projeta um consumo global recorde de 328,8 milhões de t, ligeiramente acima da

expectativa do mês anterior e 4,3% maior que o realizado em 2015/16. Os estoques devem chegar a 77,4 milhões de

t, nível 2,5% acima da safra anterior.

Exportações mundiais: Também são projetadas exportações recordes para a safra 2016/17, com 138,8 milhões de t.

Se confirmadas, as vendas globais da oleaginosa para o atual ciclo serão 6,2 milhões de t maior que as registradas em

2015/16.


