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INTRODUÇÃO A quebra da segunda safra de milho em 2021 deverá manter os

estoques apertados no Brasil.

Diante disso, os preços domésticos se elevaram, fator que tem

desincentivado as exportações e contribuído para a busca pela 

substituição do milho na dieta animal. A expectativa é que as 

exportações atinjam 23,5 milhões de toneladas, 11,4 mmt a menos

com relação a 2020. Ainda, uma leve redução de consumo do cereal 

para ração pode ocorrer neste ano.

Por outro lado, é crescente o uso de milho para a produção de etanol.

A seguir será apresentada uma análise do consumo do cereal e da 

relação estoque/uso e sobre como isso pode influenciar as decisões

pela substituição de milho na ração animal, pela importação do cereal 

e as perspectivas para a próxima safra.Mercado em foco CNA | agosto 2021



ESTIMATIVA DO 
CONSUMO DE 
MILHO
O consumo brasileiro de milho 
cresceu significativamente nos 
últimos anos. 
Estima-se que em 2021 sejam consumidas 70,9 
milhões de toneladas no Brasil (Conab), aumento
de 2,2 milhões de toneladas frente a 2020. Nos 
últimos três anos o crescimento foi de 11,7 milhões
de toneladas.

Estima-se um aumento do consumo de milho para 
produção de etanol, sementes e industrial, e leve
redução de consumo do cereal para ração (CNA).
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CONSUMO DE 
MILHO
Produção de etanol

O etanol produzido a partir do milho tem
crescido nos últimos anos e já representa cerca
de 11% do consumo brasileiro. O volume 
produzido de fevereiro a julho deste ano já
superou o total produzido em 2020. Estima-se 
um aumento de 101,4% na demanda por milho
para produção de etanol em 2021 (CNA).
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CONSUMO DE 
MILHO
Ração animal
Ração animal é responsável por 65% do milho
consumido neste ano. 

Suínos e aves são os principais consumidores e os
abates subiram 6,4% e 5,3%, respectivamente, no 1º
semestre de 2021.

Abate de suínos (milhões cabeças)

Abate de frangos (milhões cabeças)

+6,4%
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IMPACTOS DOS PREÇOS DO 
MILHO NA PECUÁRIA

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA/Senar.

O inicio da alavancagem dos preços de milho foi acompanhado
pela recuperação dos preços dos principais produtos pecuários.  
Já no acumulado de 2021, a alta mais expressiva do milho tem
impactado as margens das atividades pecuárias, principalmente da 
Suinocultura Independente, que tem nesse insumo em média 65% 
dos seus custos operacionais. Entre jan/20 e jul/21, o preço da 
carne se elevou 14%  enquanto o milho se valorizou 91%.



Um cenário de exportações aquecidas e queda dos preços no mercado 
interno , aumentando a competitividade em relação às demais proteínas, 
é sinal de aumento de demanda. Contudo, os custos seguem em
elevação desestimulando o acabamento de mais animais.

Suíno

A carne de frango vive um momento de aumento de demanda tanto na
quantidade destinada ao consumo interno, já que o preço é mais
favorável à grande parte da população na comparação com as outras
carnes, como no abastecimento da crescente demanda mundial, haja
vista a recuperação econômica de diversos países importadores.

Frango

Diante do atual cenário de preços, os setores consumidores tem avaliado a 
substituição do milho na dieta animal. A dificuldade em se obter o cereal frente a 
redução de oferta também corrobora para que produtores busquem substitutos.

Estima-se leve redução de -0,4% no consumo do cereal para ração em 2021 
(CNA).

PERSPECTIVAS PARA O 2º SEMESTRE
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PRODUÇÃO
A expectativa de produção total de milho é de 86,7 milhões de 
toneladas em 2021, reflexo do atraso do plantio da 2ª safra, 
restrições de chuvas e ocorrência de geadas. É um volume de 16 
milhões de toneladas inferior do que o ano passadp, mesmo com 
área plantada 1,2 milhões de hectares maior (milho total).

EXPORTAÇÕES
O aumento dos preços no mercado interno tem desincentivado às
exportações. A expectativa é que as exportações atinjam 23,5 
milhões de toneladas, queda e 11,4 milhões de toneladas com 
relação a 2020 (calendário fev-jan).

ESTOQUES FINAIS
Estimado abaixo de 5 milhões de toneladas, a relação de estoque e 
uso (5%) é a menor dos últimos cinco anos e incentivou o aumento
dos preços domésticos. Esse volume de estoque final é similar ao de 
janeiro de 2017, após a última quebra significativa do milho 2ª safra. 

RELAÇÃO 
ESTOQUE/USO
A quebra da segunda safra de milho em 
2021 deverá reduzir os estoques finais até 
janeiro de 2022.
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Fonte: Conab, UNICA e ComexStat | Estiamtiva CNA.



Em 2021 houve um descolamento dos preços
domésticos com relação às referências

internacionais, valendo mais a pena vender 
internamente.

A colheita do milho 2ª safra se concentra
entre julho e agosto.  Com o aumento da 

oferta, normalmente os preços domésticos
ficam próximos ou pouco abaixo da paridade

de exportação. 

entre +15 e +20 
Reais/sc

diferença entre indicador
Cepea (referência
doméstica) e o preço FOB 
(referência internacional) 
em jul/21

- 2,5 Reais/sc

diferença entre indicador
Cepea (referência doméstica) 

e o preço FOB (referência
internacional) em jul/20

Paridade de exportação

Fonte: Bloomberg e Cepea | Elaboração CNA.



Chapecó/SC

Passo Fundo/PR

Dourados/MS

Sorriso/MT

Cascavel/PR

Spread doméstico
positivo
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Spread doméstico (R$/sc)
preço na praça 'menos'preço FOB

Os preços do milho
fecharam o mês de 
julho/21 acima das 
referências de 
exportação nas
principais praças
brasileiras.

Isso demonstra que 
valeu mais a pena
vender no mercado 
interno do que 
exportar.

Chapecó/SC, 
Cascavel/PR, Passo

Fundo/RS e 
Dourados/MS 

normalmente têm
preços de 5 a 15 Reais 

negativos ao preço FOB 
nesse período do ano

Essa diferença garante o 
pagamento da logística
e custos até o porto de 

referência, ou seja, 
possibilita a exportação

frente a venda no 
mercado interno..

Fonte: Bloomberg, IMEA e Cepea | Elaboração CNA.



Vale a pena 
substituir?

Normalmente, em julho o preço do trigo é
superior ao do milho no RS. Neste ano o 
trigo ficou mais barato, incentivando
maior adoção do farelo de trigo nas
rações, quando possível. 

milho ou trigo?

O preço do sorgo costuma seguir uma
relação de 70%-75% do valor do milho no 
Centro-Oeste.  A área plantada com 
sorgo aumentou 5% na região em 2021 
(Conab), mas as produtividades foram
afetadas por adversidades climáticas.

milho ou sorgo?

milho, trigo ou sorgo?

A escolha pelo produtor rural deve 
considerar as potencialidades e 
restrições no uso de ingredientes 
substitutos ao milho nas diferentes 
atividades de produção. Ainda, deve 
considerar o nível de processamento 
dos ingredientes para fins de rações, a 
disponibilidade local e regional, preços 
e também os benefícios em termos de 
desempenho do animal.
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Ingrediente

Proteína Bruta 
(R$/Kg)

Energia Digestível 
(R$/Mcal)

Milho R$ 17,27 R$ 0,42
Sorgo R$ 11,93 R$ 0,35

35,8 47,6

92,8

48,1
71,5

88,7

jul/18 jul/19 jul/20

Preços Rio Grande do Sul | milho e trigo 
Milho Trigo

28,9
40,4

83,0

22,7 33,4

65,7

jul/18 jul/19 jul/20

Preços Goiás | milho e sorgo
Milho Sorgo

Ingrediente
Proteína Bruta 

(R$/Kg)
Energia Digestível 

(R$/Mcal)
Milho R$ 19,31 R$ 0,46
Trigo R$ 10,38 R$ 0,43

Com base no teor de Proteína Bruta e 
Energia Digestível (valor nutritivo), a 
substituição pelo trigo torna-se 
interessante financeiramente diante do 
potencial de reduzir os custos por quilo 
de ração, a depender do % de substituição 
do milho e até do farelo de soja.

Considerando o quilo de nutriente, 

financeiramente a substituição por 

sorgo demonstra-se viável nos atuais 

patamares de preços.
Obs:  algumas variedades possuem alto teor 

de tanino, o que deprime seu valor nutritivo 

e dificulta a utilização.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA/Senar, com dados do RS. Fonte: Projeto Campo Futuro CNA/Senar, com dados de GO.



Paraguai e Argentina 
representaram 99,8% do milho
importado (jan-jul/21)

Vale a pena
importar?

O governo brasileiro isentou a Tarifa Externa 
Comum (TEC) de milho até 31/12/2021, apliando o 
número de fornecedores que o Brasil pode
comprar sem pagamento da tarifa.  Os EUA,  maior
exportador mundial do cereal, está dentre eles.

Os preços de milho perto de R$ 100/sc no Brasil já incentivam a importação

de algumas origens, como a Argentina. Os preços de paridades de

importação do milho argentino ficaram R$4,00/sc mais barato no começo de

agosto em comparação ao Indicador CEPEA (mercado doméstico). O milho

importado da Argentina tem como principal destino a Região Sul do Brasil,

onde o déficit de produção e consumo é mais significativo.

Mesmo com a isenção da TEC, as paridades de importação do milho

americano ainda são elevadas. O milho americano iniciou agosto R$7,00/sc

acima do indicador CEPEA.
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CEPEA
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Resultados da 
safra 20/21 e 
reflexos para 
a próxima
safra
Os desafios climáticos e com pragas
(cigarrinha) vivenciados pelos produtores de 
milho 1ª safra da região Sul do Brasil limita o 
crescimento da área plantada para a 
próxima safra, mesmo com perspectivas
iniciais de margens melhores que a soja.
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As produtividades de milho 1ª safra (BT/RR) em Xanxerê/SC fecharam a 
safra 20/21 em 130 sc/ha, uma queda de 41% com relação ao resultado
obtido na safra passada. As menores produtividades e alto investimento na
lavoura trouxeram uma margem inferior que na soja. Isso tem reflexos na
decisão de plantio com os atrativos preços atuais para a soja.

A alta dos custos com fertilizantes e defensivos para o milho 1ª safra
também pesa na decisão de plantio. O custo operacional efetivo da lavoura
de milho 1ª safra foi 64% superior ao da Soja Intacta. 

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA/Senar.



Incentivo 
para a 
próxima 
safra

A valorização dos preços dos insumos pode elevar o custo operacional efetivo
(COE) para a próxima safra em até 30%. Devido ser uma cultura de segunda safra, 
a alta expressiva do custos de produção eleva o risco para o produtor rural, 
mesmo com expectativa de margens melhores. 

Por outro lado, as boas margens projetadas já incentivam no atual momento de 
decisão de plantio em aumentar a área plantada de milho 2ª safra em 2022. É
preciso aguardar a semeadura da 1ª safra de soja e que o clima seja favorável
para que a expectativa se torne realidade. 

Custos e margem

O incentivo de aumento de oferta
deverá vir no milho 2ª safra de 2022, 
que será colhida apenas em meados
de 2022.
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Margem bruta* sobre a receita
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*Margem sobre o custo operacional efetivo (COzE)

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA/Senar.
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Expectativa de produção de 60 
milhões de toneladas, quebra de 
14 milhões de toneladas frente a 
2020.

Alta competitividade da soja, desafio 
com pragas (cigarrinha) e reflexo das 
quebras da última safra limita aumento 
expressivos de área plantada.

Perspectivas para 
próxima safra de milho

Expectativa de forte aumento de 
área plantada. Reflexo das boas 
margens projetadas e crescimento 
da área de soja na região Centro-
Oeste.

Expansão na área e investimento do 
produtor tende a levar a um 
expressivo aumento da oferta de 
milho em 2022. O clima deve
colaborar.

Final da colheita do milho 
2ª safra 20/21 

Plantio do milho 1ª safra

Plantio do milho 2ª safra Colheita do  milho 2ª safra

Caso as produtividades voltem ao 
normal será possível produzir até 30 
milhões de toneladas na primeira safra. 
Cenário de oferta tende a ficar apertado.

Início da colheita do milho 1ª safra

Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22

2020 2021



Conclusão
A oferta deve continuar ajustada à demanda até a entrada da 
segunda safra, em julho de 2022.

Os preços de milho devem se manter acima da paridade de 
exportação, com redução nos embarques para garantia do 
abastecimento doméstico. Há tendência de aumento das 
importações para abastecimento regional, principalmente do 
Paraguai e Argentina.

A substituição do milho por trigo ou sorgo para compor a ração é
uma alternativa interessante nutricionalmente e financeiramente
para algumas regiões produtoras, nos patamares de preços
analisados.

Alerta para o aumento dos custos de produção para os produtores
de milho 1ª e 2ª safra 2021/22. . Recomenda-se o uso de 
ferramentas de hedge (venda antecipada) para se proteger contra 
os riscos de queda dos preços de venda do milho. 
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