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O consumo de milho no Brasil tem for-
te dependência em relação ao setor de ali-
mentação animal – que, por sua vez, respon-
de ao humor dos importadores de proteínas. 
O ano de 2018 começou com boa expectativa 
de demanda de matéria-prima e crescimen-
to maior do que 3% na produção de rações. 
houve, porém, uma reversão, e o primei-
ro semestre terminou com o Sindicato Na-
cional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) estimando retração de 3% e 
comemorando a menor queda possível.

“Face à conjuntura criada por eventos de 
ordem internacional, câmbio, embargos às 
exportações de aves e suínos, paralisação 
de caminhoneiros, tabelamento do frete e 
alto custo dos grãos, é um ano sem cresci-

mento, que trará reflexos à demanda e aos 
preços do milho”, diz o vice-presidente exe-
cutivo do Sindirações, Ariovaldo Zani. Ele 
destaca que, em função das dificuldades de 
logística, com o Centro-Oeste, polo produ-
tor da segunda safra, muito distante do Sul, 
onde se concentram as indústrias de proteí-
na animal, uma saca de milho sai de Sorriso, 
no Mato Grosso, a R$ 19,00 e chega a Cha-
pecó, em Santa Catarina, a R$ 40,00.  As in-
dústrias do Sul abriram a Rota do Milho, em 
junho, com os caminhões que partem do 
Centro-Oeste fazendo trajeto mais curto até 
o Sul pelo Paraguai e pela Argentina.

O analista Thomé Luiz Freire Guth, da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), registra que o comércio domésti-

co de milho vem crescendo, mas a passos 
lentos. Algumas áreas, como a de cerve-
ja, crescem entre 1% e 2% ao ano. Na ca-
deia produtiva houve estabilidade duran-
te a recessão de 2015 a 2017. Seria pior se 
as cadeias produtivas de carnes não tives-
sem conseguido direcionar a oferta para o 
mercado brasileiro.

A expansão da indústria do etanol de 
milho e dos confinamentos bovinos pode 
ajudar, mas a grande válvula de escape de-
vem ser mesmo as exportações. “A tendên-
cia é de trabalharmos com patamar acima 
de 30 milhões de toneladas de milho ex-
portado daqui para a frente, exceto por fa-
tor climático negativo que impeça o cum-
primento de contratos”, avalia.

l CONTEXTO DOMÉSTICO
O consumo de milho nas cozinhas do País não é mensurado. E não há con-

trole estatístico sobre as indústrias, até porque em diversas regiões do Brasil há 
pequenas empresas familiares que produzem farinha, fubá ou flocos e vendem 
diretamente ao consumidor ou para mercados regionais. O que se nota é que o 
mercado vem sendo receptivo a produtos à base de milho, inclusive com algu-
mas pequenas empresas passando a exportar por causa da boa qualidade, a par-
tir da presença em feiras internacionais. Algumas indústrias do ramo, de médio 
e pequeno portes, estão sendo absorvidas por grupos maiores e até por traders.

Um dos fatores que tem motivado o interesse pelo milho é o aumento da de-
manda de alimentos sem glúten junto à classe média. “há volume importante de 
consumidores deixando a farinha de trigo e buscando no milho uma alternativa”, 
assegura Thomé Luiz Freire Guth, da Conab. Conforme ele, um dos mercados que 
se mantém crescendo, ainda que a pequenas taxas anuais, é o da cerveja. “É um 
setor que demanda bastante esse grão”, ressalta.

Devagar, devagarinho
CONSUMO BRASILEIRO CRESCE MUITO MENOS DO 
qUE O DESEjáVEL E A CADEIA PRODUTIVA ESPERA 

MAIS DO MERCADO EXTERNO NAS PRóXIMAS TEMPORADAS
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TSlower and slower
CONSUMPTION IN BRAzIL REMAINS BELOw 

THE DESIRED LEVEL, AND THE SUPPLy CHAIN IS EXPECTING 
MORE fROM THE fOREIGN MARkET OVER THE NEXT SEASONS

The consumption of corn in Brazil 
is strongly dependent on the livestock 
feed sector – which, in turn, is in line 
with the decisions of the protein import-
ers. The year 2018 started with good ex-
pectations for the need of raw material 
and a growth rate of upwards of 3% in 
the production of livestock feed. how-
ever, a reversal occurred, and the first 
half of the year ended with the Nation-
al Union of the Animal Feed Industry 
(Sindirações) estimating a reduction of 
3% and celebrating the smallest drop 
possible.

“In light of the scenario created by 
international events, the exchange rate, 
embargoes on poultry and hog exports, 
truckers’ strike, freight price table and 
cost of the cereal, it is a year with no 
growth, which will impact upon corn de-
mand and prices”, says Sindirações ex-
ecutive vice-president Ariovaldo Zani. 
he stresses that, by virtue of the logis-
tic hurdles, with the Center-West, sec-
ond crop producing hub, far away from 
the South, where the animal protein in-
dustries are based, a sack of corn in Sor-
riso, in Mato Grosso, fetches R$ 19 and 
reaches RS 40 in Chapecó, in Santa Ca-
tarina.  The industries in the South inau-
gurated the Corn Trail, in June, with the 
trucks that leave the Center-West for the 
South, passing through Paraguay and 
Argentina.

Analyst Thomé Luiz Freire Guth, 
from the National Food Supply Agen-
cy (Conab), ascertains that corn sales in 
the domestic market are on the rise, but 
move slowly. Some areas, like beer, grow 
1% and 2% a year. The supply chain ex-
perienced a stable scenario during the 
2015 – 2017 recession period. It would 
have been worse if the Brazilian meat 
supply chain had not managed to direct 
its supplies to the Brazilian market. 

The expansion of the corn ethanol 
industry and cattle confinements could 
turn out to be a good help, but the great 
relief valve is priority to exports. “The 
trend is for exports of about 30 million 
tons of corn from now onward, except 
when negative climate-related factors 
prevent us from making good on our 
contracts”, he argues. 

l DOMESTIC CONTEXT
Corn consumption in the Brazilian kitchens has never been measured. And there is 

no statistical control over the industries, particularly because in several regions in Brazil 
there are small-scale family industries that produce flour, fubá, or flakes and sell these 
items directly to consumers or to small regional outlets. What has been ascertained 
is the fact that the market has been showing a clear preference for corn-based prod-
ucts, to the extent that some small enterprises have begun exporting their products, 
preferred for their quality, especially in international fairs. Some industries of the seg-
ment, of medium or small size, are being absorbed by bigger groups or even by traders. 

One of the factors that has aroused interest in corn is the ever-increasing demand 
for gluten free products, especially by people of the middle class. “There is a growing 
number of wheat flour consumers shifting to corn as an alternative”, confirms Thomé 
Luiz Freire Guth, from Conab. According to him, one of the markets that continues on a 
rising trend, even though at low annual rates, is beer. “It is a sector that makes consider-
able use of the kernel”, he clarifies.

tHe nAtionAl MArket depends 
A lot on deMAnd for livestoCk feed
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MERCADO INTERNO • DOMESTIC MARKET

DEMANDA DE MILhO NO BRASIL – (T)
  2015/16 2016/17 2017/18
Consumo animal 49,720 50,680 50,680
Aves de corte 24,617 25,165 25,165
Aves de postura 4,377 4,536 4,536
Suinocultura 13,141 13,267 13,267
Bovinocultura 4,189 4,231 4,231
Outros animais 3,396 3,481 3,481
Consumo industrial 6,653 6,786 6,786
Consumo humano 1,882 1,919 1,919
Outros usos 3,876 3,914 3,914
Perdas 2,014 1,891 1,825
Sementes 419 451 429
Exportação 29,261 32,000 32,000
Demanda Total 93,825 97,642 97,554
Estoque Final 16,961 14,804 11,548
Fonte: Abimilho.

Fonte: Conab, junho de 2018.

MILHÕES DE MOTIvOS • MILLION REASONS

PREçOS DO MILhO RECEBIDO PELOS PRODUTORES – 60 Quilos – Em reais
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