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29 de julho de 2019 

 

Pela segunda semana seguida o mercado internacional registra perdas nos seus principais vencimentos, sendo os mais próximos, 
que são referências para a safra americana, registrados recuos maiores. O vencimento de setembro/2019, registrou perda de 
3,16%, enquanto o de dezembro/2019 a queda foi de 2,66%.  
 
TABELA 1 – Resultado da semana no mercado do milho na Bolsa de Chicago (CBOT) 

Vencimento 
Futuro 

Abertura 
US$/bushel 

(22/07) 

Fechamento 
US$/bushel 

(26/07) 

Diferença 
US$/bushel 

Máxima da Semana 
US$/bushel 

Miníma da Semana 
US$/bushel 

Setembro/2019 4,30’6 4,17’0 -0,13’6 4,32’2 4,13’0 
Dezembro/2019 4,36’0 4,24’4 -0,11’6 4,37’0 4,23’4 

Março/2020 4,43’6 4,36’6 -0,07’0 4,45’4 4,34’2 
Maio/2020 4,47’6 4,38’6 -0,09’0 4,49’0 4,37’4 

FONTE: Cbot 
 

Em mais uma semana o clima norteou a movimentação das cotações do milho na Cbot, levando ao recuo nas cotações dos 
vencimentos em Chicago. Completou o cenário de baixa, o desempenho pífio das exportações americanas na semana que 
apresentaram um recuo de aproximadamente 40% e a baixa produção de etanol nos EUA.   
 
O que se percebe nas diferentes regiões produtoras americanas, é que as temperaturas estão começando a esfriar em grande 
parte do Cinturão de Milho depois que tempestades de calor extremo no fim de semana ameaçaram conter a produção do cereal 
dos EUA.  
 
Além da melhoria do clima, as previsões apontam que as temperaturas no Corn Belt americano esteja se normalizando e deverá 
continuar suave, com máximas diurnas abaixo do normal na maior parte da região. Caso se confirme esta previsão, é esperado 
que as condições das lavouras americanas busquem recuperação e as produtividades apresentem resultados melhores do que os 
planejados. 
 
Se do lado da oferta as notícias não proporcionaram recuperação do mercado, do lado da demanda as notícias não foram 
diferentes. De acordo com relatório semanal divulgado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), as exportações 
semanais de milho dos Estados Unidos foram de apenas 121,2 mil toneladas, contra expectativas de 250 mil a 700 mil toneladas.  
 
Em relação ao consumo interno, os dados também não foram favoráveis ao mercado. A Administração de Informação de Energia 
do país (EIA, na sigla em inglês), divulgou na quarta-feira que a produção de etanol para a semana terminou em 19 de julho chegou 
a 1.039 milhões de barris por dia, contra de 1.066 milhões de barris na semana anterior. Este é o menor valor desde maio.  
 
Mesmo diante de todas estas notícias pessimistas, o mercado deve seguir sem grandes novidades até o dia 12 de agosto, quando 
o USDA irá divulgar um novo relatório de oferta e demanda, que irá incluir uma atualização sobre a área cultivada em 13 estados. 
 
 

Mercado internacional de milho continua a mostrar uma tendência de baixa, baseado na melhoria do clima no Meio Oeste 
americano, e aguarda o relatório de oferta e demanda do USDA para um maior direcionamento. No Brasil, as quedas são 

menores e a baixa liquidez do mercado continua a ser o retrato da comercialização da safrinha.  
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Mercado Interno 
Mesmo diante da queda no mercado internacional, o mercado interno seguiu com certa estabilidade na semana, apresentando 
um leve recuo de apenas R$ 0,38/Sc.  O indicador do milho CEPEA ESALQ/B3 registrou perda de 0,86% na semana, fechando a 
sexta-feira no valor de R$ 36,36/Sc recuo de apenas 1%, em comparação ao valor da segunda-feira.  
 
TABELA 2 – Resultado da semana no indicador do milho CEPEA ESALQ/BM&F 

 22/07 
(segunda-feira) 

23/07 
(terça-feira) 

24/07 
(quarta-feira) 

25/07 
(quinta-feira) 

26/07 
(sexta-feira) 

Indicador CEPEA 
ESALQ/BM&F 

36,74 36,47 36,63 36,38 36,36 

FONTE: CEPEA 

 
O mercado do milho continua a se restringir apenas nas entregas do volume comercializado antes da colheita, com produtores e 
compradores retraídos. Os olhos do mercado seguem atento as movimentações em Chicago e ao fluxo de exportações do Brasil 
para buscarem balizar os preços do mercado.  
 
Tais preços, no entanto, seguem apresentando recuos, porém bem menos modestos que no mercado internacional, mesmo 
diante do avanço da colheita, da perspectiva de alta disponibilidade de milho nas próximas semanas.  Isso se deve, principalmente 
as exportações brasileiras, que apesar de os preços externos também estarem em queda, a movimentação nos portos  voltou a 
aumentar nos últimos dias, influenciada pela competitividade e pela disponibilidade do cereal brasileiro, diz o CEPEA. 
 
O mercado futuro registrou bastante estabilidade na semana. O vencimento de maior movimentação no mercado do milho na 
B3, o de setembro/2019, fechou a sexta-feira com ganhos de 0,60% em relação a abertura de segunda-feira.  
 

          TABELA 3 – Resultado da semana do contrato do milho na Bolsa B3 
Vencimento 

Futuro 
Abertura 

R$/SC 
(22/07) 

Fechamento  
R$/SC 

(26/07) 

Diferença 
R$/SC 

Setembro/2019 36,70 36,92 0,22 
Novembro/2019 39,04 38,95 -0,09 

Janeiro/2020 40,20 40,28 0,08 
Março/2010 40,30 40,35 0,05 

          FONTE: B3 
 

Em Goiás o preço médio do estado registrou desvalorização em praticamente todas das praças. Na média do Estado a baixa foi 
de quase R$ 1.   
 

Descrição 19/jul 26/jul Diferença 

Média R$ 27,36 R$ 26,63 -R$ 0,93 

Acreúna R$ 26,00 R$ 27,00 -R$ 2,50 

Cristalina R$ 28,00 R$ 28,00 - 

Montividiu R$ 28,00 R$ 25,00 - 

                                                            FONTE: IFAG 

 


