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*                                                           NACIONAL                                                                * 
 

COTAÇÕES PRATICADAS NO MERCADO INTERNO PELA SACA DE 60KG 

CIDADE R$/60Kg  

Compra 

R$/60Kg  

Venda 
US$/ 
Dia 

US$/ 

1 Sem 

US$ 

1mês 

US$

1ano 

PR – APUCARANA 39,50 47,50 12,80 11,60 9,80 8,50 

        LARANJEIRAS   38,50 46,50 12,60 11,30 9,50 8,00 

        CORN. PROCÓPIO 39,00 47,50 12,90 11,60 9,80 8,20 

        SÃO JOÃO 38,50 46,00 12,60 11,40 9,70 8,00 

        CASCAVEL 39,00 47,00 12,70 11,50 9,40 8,00 

        MARINGÁ 40,00 47,50 12,60 11,60 9,70 8,40 

        PONTA GROSSA 42,50 48,50 13,00 12,10 10,60 8,80 

        GUARAPUAVA 42,00 47,00 12,60 11,70 9,60 8,10 

SC – CONCÓRDIA 42,50 49,50 13,30 12,80 10,50 9,30 

        CHAPECÓ 42,50 49,50 13,30 12,80 10,50 9,30 

        VIDEIRA 43,00 50,00 13,50 13,00 10,60 9,40 

RS – GARIBALDI 44,50 51,50 14,20 12,60 10,00 8,90 

        CARAZINHO 45,50 52,50 13,70 12,40 9,60 8,40 

        PORTO ALEGRE 47,50  53,50 14,50 13,20 10,20 9,10 

MG – UBERABA 37,00 46,50 11,40 10,80 8,60 8,20 

         UBERLÂNDIA 37,50 47,50 11,50 10,90 8,70 8,30 

SP -  SÃO PAULO 49,50 56,50 14,50 14,10 10,60 10,10 

         CAMPINAS 48,50 55,50 14,00 13,70 10,40 9,80 

         MOGIGUAÇU 47,50 54,50 13,80 13,40 9,90 9,30 

MS – DOURADOS 34,50 43,50 11,00 10,10 7,60 7,00 

         CAMPO GRANDE 35,00 44,50 11,20 10,30 7,80 7,20 

GO – RIO VERDE 33,50 46,50 11,80 10,00 7,60 7,70 

MT – CUIABÁ 27,50 37,50 9,50 7,70 6,60 6,30 

         RONDONÓPOLIS 28,50 38,00 9,80 7,90 6,70 6,50 

BA – BARREIRAS 39,00 48,00 11,90 11,20 8,80 8,30 

OFERTA E DEMANDA(milhões de T)  

Fonte: Brandalizze Consulting  (*)estimativas (**)projeções iniciais 
 

COTAÇÕES FOB 
ARGENTINA US$ 155,00/170,00/T 

EUA US$ 156,10/T 
 

PARIDADES 
PREÇO EXP FOB 600 KM DO PORTO R$ 33,30/ 60kg 

PREÇO IMP POSTO S. FRANCISCO SC R$ 39,54/ 60kg 

Preço Imp. CIF porto Nordeste Brasil R$ 57,25/ 60kg 
 

 

 

MOVIMENTOS DO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

Nota da semana do Milho 
Safrinha plantada com atraso e clima favorável ao bom desenvolvimento das lavouras que vão desde germinação de poucas áreas plantadas nesta ultima semana até lavouras em fase de 

enchimento final dos grãos como no Oeste do Paraná que terá as primeiras colheitas no começo de maio. A Safrinha esta fluindo em boas e excelentes condições de clima e até teve um grande 

atraso no plantio devido ao excesso de umidade que ocorreu no Norte do MT nesta ultima semana. O plantio esta fechado em todas as regiões e agora em abril há indicativos de chuvas regulares e boas 

condições para as plantações e desta forma abre novo indicativo de uma colheita boa e assim seguimos vendo que a safra pode chegar a um novo recorde para a Safrinha com 62 milhões de T ou até 

além e da safra do Brasil com 84 milhões de T e desta forma abastecera o mercado interno que esvaziou os armazéns neste ultimo ano com exportações e consumo recordes. Desta maneira temos 

expectativas que os produtores que plantaram fora da janela, agora em março, consigam colher uma grande safra e buscar se capitalizar para se manter com a situação financeira equilibrada.  Os custos 

das lavouras cresceram e para os produtores é necessário colher mais de 100 sacas por hectare para garantir lucratividade certa.  O Plantio da safra passou dos 10 milhões de hectares, sendo o MT o 

maior produtor com cerca de 3,5 milhões de hectares plantados frente aos pouco menos de 3 milhões plantados na safra passada e assim também no restante do Centro Oeste houve avanço no plantio e 

também cresceu o plantio no Paraná e Sudeste, com queda apontada no Norte e Nordeste. Desta maneira vamos para um crescimento próximo dos 10% na área desta segunda safra de Milho que já esta 

consolidada como maior safra de Milho do Brasil, respondendo por mais de 70% da produção nacional e tendo a exportação como uma demanda forte, onde já tem grande volume negociado para 

embarque entre agosto e novembro próximos. Com indicativos que a comercialização já tenha levado mais de 50% ou mais de 30 milhões de T, sendo que o MT nos dados do IMEA já passou dos 60% 

negociados.      
  

BRANDALIZZE CONSULTING 

MERCADO DO MILHO 

NOTICIAS 
Exportações perdem ritmo e ficam em 2 milhões 

de  T em março frente as 5,4 milhões de T 

exportadas em fevereiro e importações devem 

começar a chegar nos próximos dias     
As exportações de Milho do Brasil perderam ritmo, fato já 

esperado porque de agora em diante a Soja domina os portos 

brasileiros que tem capacidade de exportar pouco mais de 10 milhões 

de T de grãos por mês se operar na capacidade total e assim como a 

Soja devera se aproximar deste numero nestes próximos meses o 

Milho sairá de cena e voltara no segundo semestre. Neste mês de 

março que passou foram exportadas 2.024 mil T de Milho pelo Brasil 

gente as 5.374 mil T de fevereiro e das 675 mil T de março do ano 

passado. O numero deste mês de março foi positivo, porque ficou 

três vezes maior que o mesmo período do ano passado e assim o 

ano de 2016 acumula 11.856 mil T, sinalizando que mandamos 

embora 35,9 milhões de T de Milho brasileiro entre abril do ano 

passado e março deste ano. O quadro de exportações foi recorde em 

qualquer maneira que se olhe, porque este mês de março também foi 

recorde para o período e o acumulado destes primeiros três meses 

também é recorde para o período. Desta forma o mercado interno 

segue enxuto de ofertas. Para equilibrar o quadro as importações 

devem começar a chegar nos próximos dias, porque houve muitos 

negócios com Milho do Paraguai e da Argentina que devem entrar 

neste mês de abril e pelo movimento visto pode passar das 500 mil T 

já negociadas, ainda não sendo um numero muito grande para os 

padrões de consumo que se aproximam das 5 milhões de T por mês 

para o Brasil, já servira de efeito psicológico para o mercado interno 

que esta vendo a safrinha chegando em poucas semanas também.  

A Colheita da safra de verão avança e pouco Milho tem sido ofertado 

pelos produtores, com indicativos da Emater RS que 68% da safra 

gaúcha já esteja colheita, mais de 75% da safra de Santa Catarina 

colhida, mais de 80% da safra do Paraná colhida e também mais de 

70% da safra do Sudeste colheita e andando lenta no Nordeste.         

SEMANA QUE PASSOU 

Milho continuou forte, batendo recorde de cotação em todo o pais por falta de oferta  
 O Mercado do Milho manteve sua escalada altista e bateu novos recordes de cotações 

em todas as regiões do Brasil, com muitos casos acima dos R$ 50,00 por saca negociada próximo 

dos consumidores, sendo que a demanda continua aquecida e a oferta limitada, quase nada 

aparecendo e os produtores que colheram seguraram boa parte e ajudavam a forçar os indicativos 

para cima. Os grandes consumidores voltaram a se movimentar com compras no Mercosul, porque 

o Dolar em queda favorecia as negociações e mostra indicativos que chegara milho na faixa dos 

R$ 40,00 e até abaixo nas indústrias do Sul e patamares parecidos nos portos. O setor das carnes 

segue exportando forte e neste mês de março o Suíno chegou à marca das 56,7 mil T exportadas, 

frente as 43,8 mil T de fevereiro e das 30,6 mil T de março do ano passado. O Frango foi para as 

368,6 mil T frente as 288 mil T e fevereiro e das 317 mil T de março do ano passado. Para o Boi 

foram exportadas 110,9 mil T frente as 99,5 mil T de fevereiro e das 82,1 mil T de março do ano 

passado. Mostrando que o setor das carnes segue aquecido na exportação e da folego para a 

demanda interna de ração.          
SEMANA QUE ENTRA 

Com tendência de aumento das ofertas e mercado perdendo folego e podendo recuar   
 O mercado do Milho nesta primeira semana efetiva de abril devera mostrar mais 

ofertas de grãos novos dos campos e com isso tende a começar a perder o ritmo de alta que vinha 

empregando até agora porque os patamares que foram já estão muito acima da capacidade de 

operação das indústrias de ração do setor de Frangos e Suínos e agora tende a acomodação e 

queda, porque veremos os produtores vendendo mais e aproveitando estas excelentes cotações 

para não deixar escapar os bons preços praticados porque as importações devem começar a 

chegar ainda neste final de semana e devem crescer nas semanas seguintes e desta maneira 

muitos dos grandes compradores irão trabalhar com o grão importado e deixar novas compras 

internas para a Safrinha que chegara em maio em diante, ou seja, estamos a poucas semanas do 

começo da colheita da nova safra e desta forma, como esta com lavouras em boas e excelentes 

condições e tudo aponta que vem com boa produtividade, tende a ter muito grão para ofertar via 

balcão diretamente para os consumidores. Sinalizando que a fase de alta esta com os dias 

contados e podem ser nesta semana em diante.      

Safra Est .In Produção+Imp Of. Tot. Cons.+Exp. Es.Fi 
15/16* 5,7 84,0 89,7 87,0 2,7 

14/15* 9,5 82,7 92,2 86,5 5,7 

13/14 7,9 78,0 85,9 76,4 9,5 

12/13 4,9 82,1 87,0 79,1 7,9 

11/12 5,9 73,0 78,9 74,0 4,9 

10/11 6,4 57,5 63,9 58,0 5,9 

09/10 8,0 55,9 63,9 57,5 6,4 

08/09 9,5 50,5 60,0 52,0 8,0 

07/08 2,6 58,4 61,0 51,5 9,5 

06/07 3,2 50,8 54,0 51,4 2,6 

05/06 2,7 41,5 44,2 41,0 3,2 

04/05 2,7 38,0 40,7 38,0 2,7 

DE –01/04/2016 Compra Venda 
US$ Com. 3,5603 3,5627 

EURO. 4,0572 4,0601 

 Poupança 0,7179% 

Para 04/04/2016 Poupança 0,6344% 
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MILHO NOS PRINCIPAIS ESTADOS BRASILEIROS 
 

RS – O mercado Gaúcho do Milho continuou mostrando 

grande interesse dos compradores e pressão positiva e com 

isso os indicativos avançaram cerca de 10% na semana e 

bateram recorde histórico, com casos de mais de R$ 50,00 por 

saca em locais próximos dos compradores e assim com apelo 

altista a semana foi de pressão e pouco Milho. Com a colheita 

avançando para terço final e assim dando sinais de falta de 

Milho e folego para indicativos firmes. Corria comentários que 

as importações chegarão ao estado no meio deste mês de abril.    
 

SC – Os negócios seguiram de maneira menor que as 

necessidades de demanda e assim mantendo os indicativos 

fortes e mesmo com noticias de importações chegando ao 

estado nos próximos dias não dava sinais de fraqueza. Com  o 

balcão entre os R$ 34,00/37,00 aos produtores e lotes nos R$ 

39,00/43,50 e grande movimento dos consumidores para puxar 

o Milho de fora.    
 

PR – O Milho esteve com boa demanda e pouca oferta. 

Continuava colhendo no Centro Sul do Estado, mas parte do 

grão sendo retido pelos produtores para vender a frente. Desta 

forma os níveis seguiam firmes, com posições na faixa dos R$ 

46,50 na indústria no Sul do Estado e lento de venda e nos R$ 

45,00 no Centro do Estado. Com venda querendo acima.      
 

 SP – O mercado paulista esteve mostrando indicativos e 

mantenho patamares recordes de cotações tanto no físico como 

também nos papeis da BMF. Com patamares entre R$ 52,00 e 

R$ 55,00 junto aos granjeiros e lento em novas exportações 

que estavam sendo indicadas para os R$ 38,50 no Porto para 

setembro, mas os vendedores querem muito acima deste nível 

para os novos negócios. No mercado fob tem indicado 

posições entre os R$ 41,00 aos R$ 44,00 e pouco Milho 

aparecendo no Estado.    
 

MG – O mercado Mineiro esteve mostrando indicativos 

estáveis na semana que passou. Com indicativos nominais na 

faixa dos R$ 36,00 aos R$ 41,00 pelo Milho livre FOB e os 

patamares ainda maiores para as regiões próximas dos 

consumidores, onde a venda falava em R$ 5,00/6,00 acima. 

Mostra pouco espaço para cima e mais espaço para baixo.  
 

GO – Os produtores mostraram indicativos pontuais em cima 

dos R$ 33,50 aos R$ 38,50 no FOB e compradores querendo 

levar Milho disponível e pouca oferta aparece e também lento 

de venda da Safrinha que esta em boas condições de 

desenvolvimento nos campos goianos que tem recebido 

chuvas regulares.  
 

MT – Esteve mostrando pouco movimento da Safrinha que 

ainda tem quase 40% por negociar. Com apelo entre os R$ 

25,00 aos R$ 34,00 para o consumo local do grão disponível  e 

R$ 5,00/8,00 abaixo na safrinha que esta em bom 

desenvolvimento e clima favorável.   
 

MS – Os negócios continuaram escassos porque não havia 

ofertas de produto local e seguia nominal entre os R$ 32,00 aos 

R$ 37,00 para o consumo local. A Safrinha plantada esta em 

bom desenvolvimento e com chuvas regulares.  
 

BA – O mercado Baiano segue firme e com poucas ofertas e 

os níveis no Oeste seguiam entre os R$ 39,00 aos R$ 43,00. 

Com o Nordeste acima mantendo os R$ 58,00 aos R$ 62,00 no 

CIF e lento de negócios. Com a colheita andando em ritmo 

lento porque houve perdas devido ao clima e atraso no plantio. 

 

*                                   INTERNACIONAL                                      *
Milho teve forte apelo negativo nesta semana de Chicago com dados do USDA  

A semana foi marcada por dois relatórios importantes do USDA, sendo o primeiro da 

intenção de plantio dos produtores dos EUA que veio negativo e o segundo dos Estoques 

americanos em primeiro de março que veio de neutro a levemente positivo, mas o peso maior foi do 

aumento do plantio projetado pelo USDA e provocou queda forte nas cotações que recuaram entre 

14 e 17 pontos no período e foram novamente para casa dos US$ 3,50 para o spot e perderam os 

níveis dos US$ 4,00 dos meses médios e longos.  

O USDA divulgou o relatório de intenção de plantio, sendo o primeiro dado oficial 

levantado com indicativos dos produtores americanos que apontou para uma área a ser plantada 

de 37,8 milhões de hectares, frente aos 36,4 milhões de hectares esperados pelo mercado e desta 

forma negativo para o pregão que teve forte apelo de baixa. No ano passado o plantio tinha sido de 

35,6 milhões de hectares e assim o crescimento de 2,2 milhões de hectares assustou o mercado, 

porque os níveis vieram muito acima das expectativas e assim coloca uma possibilidade de um 

aumento na safra de mais de 20 milhões de T se mantida a produtividade do ano passado. Com 

indicativos que muitas áreas de Trigo irão receber o Milho, mas há também a chance do produtor 

mudar de rumo na ultima hora em função dos baixos preços que não cobrem os custos que estão 

na faixa dos US$ 4,20 por bushel em diante.  

O relatório dos Estoques apontado pelo USDA veio com 198,4 milhões de toneladas 

frente às expectativas de 198,7 milhões de T, sinalizando que a demanda aquecida, sinalizando o 

que comentávamos em semanas anteriores que o inverno duro estaria fazendo o consumo crescer 

e isso esta sendo comprovado agora e este fator pode dar apoio positivo a frente, porque o quadro 

de oferta e demanda dos EUA poderá ficar mais ajustado do que o USDA tem apontado. Teve 

pouca força, porque o plantio maior dominou as atenções dos investidores.   

O USDA divulgou o relatório dos embarques semanais de Milho dos EUA referentes 

ao período encerrado em 24 de março com 977,7 mil T frente as 1.014,0 mil T corrigidas da 

semana anterior. No ano passado tinham sido de 763,8 mil T. Agora mostra um volume acumulado 

de 18.546,8 mil T frente as 22.269,1 mil toneladas do mesmo período do ano passado. Mostra 

dados que servem de leve apelo positivo, porque o mercado esperava por números até menores 

que os confirmados. Enquanto isso segue abaixo do ano passado no acumulado, mas diminuindo a 

diferença e este é um bom sinal, pode embarcar mais. As vendas do Brasil pararam e agora os 

espaços novos que aparecerem podem ser dos EUA e até podem vender Milho para embarque 

imediato para o Brasil porque o produto americano esta mais barato que o Brasileiro.  
O USDA divulgou o relatório das exportações semanais americanas referentes ao 

período encerrado na semana do dia 24 de março com 790,6 mil T frente as 803,2 mil T da 

semana anterior e veio com tom negativo para o pregão de Chicago, que sofria com os relatórios 

negativos do USDA de Plantio e Estoques. O USDA mostra o acumulado do ano comercial 

chegando à casa das 31.643,2 mil T frente as 37.388,5 mil T do mesmo período do ano passado. 

Ainda mostra grande atraso. Com os maiores volumes saindo para Taiwan com 266 mil T e Coreia 

do Sul com 127 mil T, Japão 126,6 mil T e outros menores.   

Para a Safra Nova foram exportadas 1136 mil T frente as 997,5 mil T da semana 

anterior e assim acabou sendo positivo, mas não servindo para o pregão desta quinta-feira. 

Mostrando um acumulado crescente da safra nova que chega a casa das 12.808,3 mil T corrigidas. 

Com o Japão na frente com 333,6 mil T, México com 292 mil T, Colômbia 180,8 mil T e até a 

China levou 64,1 mil T.     

Situação nos principais países   

Na Argentina as condições das lavouras seguem entre regulares e boas. Com a 

colheita avançando bem nesta semana, agora nos novos dados da Bolsa de Buenos Aires 12,9% 

das lavouras estão colhidas contra os 7,2% colhidos da semana anterior.  Continua mantendo a 

projeção da produção em cima das 25 milhões de toneladas, saídas de 3,3 milhões de hectares 

plantados frente aos 3,65 milhões plantados no ano passado e que resultou em 28,1 milhões de T.    

Para a China o clima continua desfavorável, porque as chuvas ainda não se 

normalizaram e a maior parte das regiões produtoras estão com tempo seco e temperaturas baixas 

e desta forma apelo para atrasar o plantio, fato que esta ocorrendo. Com isso começa dar sinais de 

riscos da safra. O governo aponta que ira vender os estoques que tem nas mãos e ira mudar a 

politica de apoio aos produtores, onde paga pelo Milho local mais que o dobro do que o mercado 

internacional esta trabalhando neste momento e assim deixa as posições descasadas e com alto 

custo para o governo e assim tende a mudar isso e assim parte das lavouras não serão mais 

plantadas nos próximos anos por nao serem econômicas e por terem escala muito pequena, ou 

áreas pequenas para plantio de Milho e no médio e longo prazo tende a colocar os Chineses como 

importadores de maiores volumes de Milho.  Seguem apontando que a safra pode variar entre 200 

a 220 milhões de T, sendo que os níveis menores foram reduzidos devido ao clima e atraso no 

plantio.   

Para a Ucrânia o inverno esta chegando ao final e as temperaturas cresceram e 

agora os produtores apontam que necessitam de chuvas, porque tem sido muito seco e não 

conseguem plantar e o período ideal esta passando. Com indicativos de chuvas para o meio do 

mês, quando pode vir entre 15 e 25 mm, mas devido à seca que o pais sofre há quase três meses, 

este volume é muito pequeno. Continua mostrando projeção de plantar Milho acima dos 3,5 

milhões de hectares e colher cerca de  24 milhões de T. O clima seco ceifou grande parte da safra 

de Trigo do pais e este terá menos para exportar neste ano.    
 A semana foi frágil para o Milho devido o relatório do USDA apontando um 

plantio maior que se estava esperando, trouxe apelo negativo em Chicago que voltou aos 

patamares dos US$ 3,50 para o spot e abaixo dos US$ 4,00 para os meses médios e longos. 

Fechou a sexta-feira trabalhando para recuperar parte das perdas, porque o Milho esta 

muito barato e a boa noticia é que a demanda americana foi maior que as expectativas e 

nas próximas semanas as exportações devem crescer nos EUA porque o Brasil esta fora 

de novas negociações e agora esta entre os importadores.  
 
  

Oferta e Demanda Mundial do MILHO – USDA 
(milhões de T) (*)estimativas(**)Projeções pré-plantio 

Safra Est.Inicial Produção Consumo Est. Final 
15/16* 205,1 969,6 967,8 206,9 
14/15* 174,8 1.009,7 979,4 205,1 

13/14 132,7 991,4 949,3 174,8 

12/13 132,2 868,0 867,5 132,7 

11/12 129,1 886,6 882,9 132,2 

10/11 146,0 832,5 848,8 129,1 

09/10 147,5 819,4 820,9 146,0 

08/09 131,3 798,4 782,2 147,5 

07/08 109,4 792,4 770,5 131,3 

06/07 124,6 711,1 726,3 109,4 

05/06 131,4 696,4 703,2 124,6 
         

Prêmios para o milho nos EUA 
Abril 35/50 

Maio 37/55 

Junho 37/55 

Julho 40/60 

Agosto 45/70 
 

         BOLSA DE CHICAGO –  01/04/2016 

 (CENTS/US$ POR BUSHEL - 25,4 KG) 

MÊS MÍN MÁX FECHTO 

MAI / 16 347 ¼ 354 ½ 354 

JUL / 16 351 ¼ 358 357 ¾ 

SET / 16 355 ¾ 362 361 ¾ 

DEZ / 16 364 370 ½ 369 ¾ 

MAR / 17 374 379 ¾ 379 ½ 

MAI / 17 379 ¾ 385 ¼ 385 ¼ 

JUL / 17 384 389 ½ 389 

SET / 17 381 ¾ 385 ½ 385 ½ 

DEZ / 17 381 ½ 386 386 

MAR / 17 392 395 ½ 395 ½ 

 

USDA mostrou que plantio dos EUA poderá ser 2,2 milhões de hectares maior que no ano passado  

 

BRANDALIZZE CONSULTING 
Endereço: Atílio Bório 30 AP 1504  CURITIBA PR. CEP 80.050-250 

FONES: (41) 3779-8719 --- FAX - (41) 3362-5844  E-mail:  brandalizze@uol.com.br  
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