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RESUMO 

No presente trabalho procurou-se analisar se a maior inserção externa do Brasil no mercado 

internacional de milho fez com que os preços domésticos do grão passassem a se comportar 

mais de acordo com os preços internacionais. Tratou-se de um estudo de caso realizado no 

período entre junho e novembro de 2015 na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Milho e Sorgo (EMBRAPA Milho e Sorgo) no município de Sete Lagoas, Minas Gerais, 

Brasil. Para análise da inserção do Brasil no mercado externo de milho e o comportamento 

dos preços desse grão no mercado interno, foram realizadas séries temporais de produção, 

exportação e preços no mercado interno e externo. Os resultados apontam que existe alta 

correlação entre os preços domésticos do grão brasileiro e os preços do mercado externo, 

sendo que essa correlação é ainda mais significante nos principais estados exportadores do 

país. Ademais, com o aumento da inserção externa a partir de 2005, os preços domésticos 

passaram a se comportar de forma similar aos preços do milho no mercado internacional, o 

que é indicado pela análise de correlação.  

 

Palavras-chave: Milho. Economia. Mercado. Exportação. 

 



ABSTRACT 

In this study, the objective was to examine whether greater international insertion of Brazil in 

the international maize market made the domestic grain prices behave similar to international 

prices. This case study was conducted between June and November 2015 in the Brazilian 

Agricultural Research Company Maize and Sorghum (EMBRAPA Maize and Sorghum) in 

the city of Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil. In order to analyze the Brazilian insertion in the 

foreign maize market and the grain prices behavior in a domestic market, series of production, 

exports and prices were performed. The results showed that there was a high correlation 

between domestic prices of the Brazilian grain and the prices of the foreign market, and this 

correlation is even more significant in major exporting states. Moreover, with increasing 

international insertion since 2005, domestic prices began to behave similarly to maize prices 

in the international market, which is indicated by the correlation analysis. 

 

Keywords: Maize. Economy. Market. Exporting. 
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1 INTRODUÇÃO 

O milho é uma espécie da família das gramíneas adaptada a diversas regiões do globo. 

Considera-se que o México e a Guatemala são os centros de origem desse cereal, sendo que a 

primeira espiga de milho foi encontrada no vale Tehucan, localizado no México, 7.000 anos 

antes de Cristo. Com o passar dos anos, o homem promoveu a domesticação do grão por meio 

de seleção visual no campo, onde as plantas mais produtivas, resistentes e vigorosas eram 

escolhidas. Esses processos de seleção contribuíram para o surgimento de plantas de milho 

adaptadas a diferentes regiões do mundo, originando as variedades atualmente conhecidas 

(CIB, 2006). 

Além da história e tradição milenares junto aos povos americanos, atualmente a 

importância do milho se deve ao fato de que o cereal é a maior cultura agrícola do mundo.  A 

grande produção se deve a ampla gama de possibilidades e aplicações para o milho e seus 

derivados. Segundo Miranda et al. (2012), há mais de 3500 usos diferentes para o milho. 

Nesse sentido, “além de servir à alimentação e a produção de combustíveis, o milho 

processado participa da composição de antibióticos, sabonetes, detergentes, polímeros, 

vitaminas, tintas, goma de mascar, baterias elétricas, pneus, cerveja etc.” (MIRANDA; 

CAMPOS, 2014, p. 73). 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (2015a) na safra 2014/15 

dos 210 milhões de toneladas de grãos produzidos pelo Brasil aproximadamente 41% 

consistiam em milho, demostrando a significativa importância desse cereal no agronegócio 

brasileiro. 

A produção brasileira de milho esteve em constante ascensão na última década, 

quando a quantidade de milho produzida na 1ª e 2ª safra no período compreendido entre 2004 

e 2014 aumentou 96%. A produção do cereal no Brasil está concentrada nas regiões Sul, 

Centro-Oeste e Sudeste, sendo que os estados do Paraná e Mato Grosso respondem por 

aproximadamente 40% dessa produção (CONAB, 2015a).  

Junto à crescente produção do grão, o país vem ganhando cada vez mais espaço no 

mercado internacional, passando a exportar milho para tradicionais importadores de milho dos 

Estados Unidos, maior produtor e exportador do grão. Segundo o Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil participou em média com 12% da 

exportação mundial de milho nos últimos 10 anos, contra 50% dos Estados Unidos. Apesar da 

menor relevância em comparação aos EUA, as exportações de milho apresentaram um 

expressivo crescimento nos últimos anos, chegando a 250%.  
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As mudanças que ocorreram ao longo da última década nas condições de oferta 

(produção) e demanda (consumo doméstico e exportações) determinaram o comportamento 

dos preços. Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução recente dos preços 

do milho e também avaliar o(s) impacto(s) da inserção externa do Brasil sobre os mesmos. 

O trabalho está organizado em um capítulo introdutório que apresenta algumas 

questões a serem investigadas. A seguir há um capítulo de revisão bibliográfica onde aborda-

se o tema na literatura, apresentando os trabalhos que deram suporte a pesquisa atual. O 

terceiro capítulo trata da metodologia utilizada na investigação realizada no trabalho, que é 

seguido pelo capítulo de resultados e discussões. Por fim, há um capítulo com as principais 

conclusões e considerações finais. 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

A maior inserção externa do Brasil no mercado internacional de milho fez com que os 

preços domésticos do grão passassem a se comportar mais de acordo com os preços 

internacionais? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral da dissertação foi investigar a relação dos preços domésticos e 

internacionais do milho. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Descrever o cenário do mercado nacional de milho; 

 Descrever o cenário do mercado mundial de milho; 

 Analisar o comportamento das exportações brasileiras de milho; 

 Analisar a inserção do Brasil no mercado internacional de milho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A cultura do milho no Brasil e no mundo 

2.1.1 Importância do milho no Brasil e no mundo 

O milho é uma commodity agrícola de grande importância mundial. Do total de 

cereais produzidos no mundo, a cada ano, em média 33% é representada por este grão 

(FAOSTAT, 2015). Segundo a Conab (2015a) na safra 2014/15 dos 210 milhões de toneladas 

de grãos produzidos pelo Brasil, aproximadamente 41% consistiram em milho, demostrando a 

significativa importância desse cereal no agronegócio brasileiro.  

De acordo como o USDA (2015), a produção mundial de milho na safra 2014/15 foi 

de aproximadamente 1 bilhão de toneladas. Desse total, 35,8% foi produzido pelos Estados 

Unidos e 23,5% pelo Brasil (USDA, 2015a). No Brasil, em relação aos outros grãos 

produzidos, ele se destaca na quantidade produzida e área plantada, perdendo nos últimos 

anos apenas para a cultura da soja (CONAB, 2015a). 

Grande parte do volume total de milho produzido pelo Brasil é destinada a 

alimentação animal. As estatísticas relativas à demanda doméstica disponibilizadas pela 

ABIMILHO (2015) apontam que em 2014/15 o consumo de milho concernente a alimentação 

animal foi de 49,5 milhões de toneladas. Ou seja, dos 85,5 milhões de toneladas de milho 

produzido na última safra, segundo estimativas da Conab, 57,9% foi utilizado para 

alimentação animal. 

 

2.1.2 Produção de milho no Brasil  

A produção de milho no Brasil ocorre em duas épocas distintas, os plantios de 

primeira safra ocorrem no verão, período propício ao bom desenvolvimento das plantas 

devido a condições climática favoráveis, período chuvoso. Este período ocorre basicamente, 

entre setembro e novembro. Já a segunda safra ocorre sob condições climáticas menos 

favoráveis, período de estiagem. O milho segunda safra comumente é plantado em fevereiro 

ou março (GARCIA et al., 2008, pág 27). 

Com o aumento da tecnificação e investimentos por parte dos produtores, baseada na 

utilização de técnicas modernas de plantio e colheita, principalmente na última década, houve 

um incremento da produção, produtividade e competitividade que possibilitou o país a 
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alcançar o mercado de diversas partes do mundo (CHIODI, 2006). 

Verifica-se na tabela 1 que entre 2004 e 2014 a produção brasileira do grão esteve em 

constante ascensão, quando a quantidade de milho produzida na primeira e segunda safra 

aumentou 96%. A maior taxa de crescimento anual foi verificada no ano de 2012, 27%, 

quando pela primeira vez foi alcançado um recorde de produção do grão no país.  

 

Tabela1. Produção total e taxa de crescimento anual de milho no Brasil, primeira e segunda 

safra, (mil toneladas) - 2003/04- 2014/15.  

 

Milho total 1ª e 2ª Safra 1000(ton) 

Ano Produção Brasil 1000(ton) TCA Brasil (%) 

2003/04 42.128,50 - 

2004/05 35.006,70 -16,90 

2005/06 42.514,90 21,45 

2006/07 51.369,90 20,83 

2007/08 58.652,30 14,18 

2008/09 51.003,80 -13,04 

2009/10 56.018,10 9,83 

2010/11 57.406,90 2,48 

2011/12 72.979,50 27,13 

2012/13 81.505,70 11,68 

2013/14 80.052,00 -1,78 

2014/15 80.208,4 0,20 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Conab (2015b). 

 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015b), a 

produção de milho tanto na primeira safra, safra verão, quanto na segunda, safra inverno, 

aumentaram consideravelmente nos últimos anos, como pode ser visto no gráfico 1, que 

representa a evolução da produção de milho, primeira e segunda safra, entre 1976/1977 e 

2014/2015. 
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Gráfico 1. Evolução da produção brasileira de milho (mil toneladas) - 1976/77- 2014/15. 

 

 

                         Fonte: Elaboração própria a partir de dados Conab (2015b). 

 

Nota-se que no Brasil, a cultura do milho era tradicionalmente cultivada no verão, mas 

a partir dos anos 2000 o cultivo no inverno passou a ser mais representativo, chegando a 

superar a produção da primeira safra a partir de 2011/12.  

Segundo dados da Conab (2015b), na safra 1986/87, a área plantada com milho 

primeira safra era de 14 milhões de hectares enquanto a área plantada com milho segunda 

safra era de 550 mil hectares. Atualmente, safra 2014/15, tem-se valores bastante distintos, a 

área plantada com milho verão foi igual a 6,15 milhões de hectares, enquanto a área plantada 

com milho inverno foi 55,74% maior, 9,587 milhões de hectares. Ao longo do referido 

período de tempo, a área plantada com milho primeira safra reduziu aproximadamente 46%, 

em contrapartida, a área plantada com milho segunda safra teve aumento superior a 4000%.  

O gráfico 2 apresenta a evolução da área plantada com milho, primeira e segunda 

safra, entre 1976/77 e 2014/15. É possivel observar claramente a tendência de queda da área 

plantada com milho primeira safra e crescimento da área plantada com milho segunda safra.  
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Gráfico 2. Evolução da área de produção brasileira de milho (mil hectares) - 1976/77- 

2014/15. 

 

 

                  Fonte: Elaboração própria a partir de dados Conab (2015b). 

 

Miranda (2011), assim como Chiodi (2006), acreditam que a explicação da redução da 

área plantada com milho primeira safra deve-se à crescente importância da soja no mercado 

internacional que inflacionou os preços da oleaginosa que passou a ser mais atrativa que o 

milho. Assim muitos produtores substituíram o milho pela soja, visando à obtenção de 

maiores lucros.  

O gráfico 3 representa o crescimento da produtividade do milho, primeira e segunda 

safra, ente 1976/77 e 2014/15. Nota-se que mesmo com a presença de condições climáticas 

anteriormente consideradas desfavoráveis ao cultivo do milho no inverno, a produtividade foi 

elevada, superando a produtividade do milho de verão desde a safra 2011/12.   
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Gráfico 3. Evolução da produtividade brasileira de milho (kg/ha) - 1976/77- 2014/15. 

 

 

                         Fonte: Elaboração própria a partir de dados Conab (2015b). 

 

2.1.3 Principais regiões produtoras 

A produção de milho no Brasil está concentrada principalmente nas regiões Sul, 

Centro-Oeste e Sudeste, sendo que os estados do Paraná e Mato Grosso respondem por 

aproximadamente 40% da produção nacional. O aumento da produção no Mato Grosso 

merece destaque, chegando a um crescimento de 400% entre 2004 e 2014 (CONAB, 2015b). 

Da produção total de milho no país, 36,2% é oriunda da região Sul, 35,5% da região 

Centro-Oeste, 18,1% da região Sudeste e 10,2% da região Norte/Nordeste. Os estados Paraná 

e Rio Grande do Sul são responsáveis, em média, por 85% da produção de milho da região 

Sul, Mato Grosso e Goiás representam a região Centro-Oeste em média com 77% da 

produção, já Minas Gerais e São Paulo representam a região Sudeste em média com quase 

100% da produção total do grão. A região Norte/Nordeste não possui grande relevância na 

produção total de milho no país, mas o estado da Bahia é o principal produtor do cereal na 

região. Os principais representantes de cada região do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, são responsáveis por 

aproximadamente 80% da produção nacional do cereal (CONAB, 2015b). 

O elevado crescimento da produção no Mato grosso na última década é justificado 

pelo aumento da produção do milho em segunda safra, como pode ser visualizado no gráfico 

4, que representa uma série histórica de produção de milho segunda safra nos estados Paraná, 
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Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia entre 1976 e 2015, 

em mil toneladas. Observa-se que o aumento da produção ocorreu em todas as unidades 

federativas analisadas, confirmando a explicação de Miranda e Campos (2014), que diz que a 

provável causa do aumento de produção em segunda safra é devido à substituição do milho 

verão pela soja, pois o aumento da importância econômica da soja no mercado externo 

resultou em uma maior demanda por área para a implantação dessa cultura. Assim, muitos 

produtores optaram pelo cultivo da soja no verão e do milho no inverno.  

 

Gráfico 4. Evolução da produção brasileira de milho, segunda safra, por estado (mil 

toneladas) -1976/77- 2014/15. 

 

 

                  Fonte: Elaboração própria a partir de dados Conab (2015b). 

 

De acordo com dados da Conab (2015b) a área plantada com milho primeira safra 

reduziu nos últimos anos em todos os estados brasileiros. O gráfico 5, representa a área 

plantada com milho primeira safra nos estados Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia entre 1976 e 2015, em mil hectares. O que evidencia 

a queda de área requerida para implantação do milho verão. 
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Gráfico 5. Área plantada com milho primeira safra por estado (mil hectares) - 1976/77- 

2014/15. 

 

 

                         Fonte: Elaboração própria a partir de dados Conab (2015b). 

 

Nota-se que o Mato Grosso tradicionalmente não direciona grandes áreas para a 

produção do milho verão. O mesmo não ocorre com o Paraná, maior produtor de milho em 

primeira safra, mas nos últimos anos, tanto a área destinada ao cultivo do grão quanto à 

produção em primeira safra tiveram queda de 38,36% e 17% respectivamente. 

 

2.1.4 Crescimento das exportações 

Junto à crescente produção do milho, o Brasil vem ganhando cada vez mais espaço no 

mercado internacional, passando a exportar o cereal para tradicionais importadores de milho 

dos Estados Unidos, maior produtor e exportador do grão. Segundo a USDA (2015), o Brasil 

participou em média com 12% da exportação mundial de milho nos últimos 10 anos, contra 

50% dos Estados Unidos. Apesar da menor relevância em comparação aos EUA, as 

exportações de milho brasileiro apresentaram um expressivo crescimento nos últimos anos, 

chegando a 250%.  

De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (2015) as exportações 

de milho aumentaram em todo território nacional, sobretudo nos estados do Mato Grosso e 

Paraná, principais exportadores. Juntos, esses dois estados, respondem por aproximadamente 

80% de todo o grão que é exportado. No ano agrícola de 2005, Paraná e Mato Grosso, foram 



19 
 

responsáveis por 98,3% de todo o milho que foi exportado pelo Brasil. 

O gráfico 6, elaborado através de dados da Secretaria de Comércio Exterior (2015), 

representa a evolução das exportações anuais, realizadas pelos estados do Paraná, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia entre 2004 e 2014, em 

toneladas. 

Nota-se que o principal estado exportador é Mato Grosso, seguido por Paraná e Goiás. 

Os estados Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Bahia exportam quantidades 

semelhantes do cereal. 

 

Gráfico 6. Exportações anuais de milho brasileiro nos Paraná, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia (toneladas) - 2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (2015). 

 

Os gráficos 7 e 8, representam a relação entre as produções e exportações de milho 

entre 2004 e 2014 nos estados do Paraná e Mato Grosso respectivamente. Observa-se que no 

Paraná, grande parte do milho produzido não é destinado à exportação. Chiodi (2006) afirma 

que o consumo de milho concentra-se nas regiões Sul e Sudeste, onde estão cerca de 70% das 

aves e 50% dos suínos, maiores demandantes do cereal. Já no Centro-Oeste o consumo é 

baixo quando comparado a elevada produção, assim, a maior parte do milho produzido no 

Mato Grosso é destinado à exportação, como pode ser verificado no gráfico 8.  
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Gráfico 7. Produção e Exportações anuais de milho Paranaense, entre 2004 e 2014, (mil 

toneladas). 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (2015) e Conab (2015b). 

 

Gráfico 8. Produção e Exportações anuais de milho Matogrossese, entre 2004 e 2014, (mil 

toneladas). 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (2015) e Conab (2015b). 
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2.1.5 Participação do Brasil no mercado externo de milho 

O Brasil teve um constante crescimento em produção e produtividade de milho nos 

últimos anos, possibilitando que o milho excedente pudesse ser destinado ao mercado externo. 

A partir de 2001 o país começou a consolidar sua participação no mercado internacional do 

grão, como pode ser observado no gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Exportações mundiais de milho e as exportações dos Estados Unidos e Brasil entre 

as safras de 1962/63 a 2014/15 (mil toneladas). 

 

  

         Fonte: USDA (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

 

O mercado mundial de milho nos últimos anos foi abastecido basicamente pelos 

Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia, que, na safra 2014/15, exportaram 46,8, 22, 18,5 

e 19,8 milhões de toneladas, respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2. Principais exportadores de milho – 2005/06 a 2014/15 (milhões de toneladas). 

 

Exportações (milhões t) 

País 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

EUA 54,2 54 60,66 47,75 49,72 45,25 38,34 18,26 50,68 46,8 

Brasil 4,5 10,8 7,88 7,17 8,62 11,58 12,67 26,04 22,04 22 

Argentina 9,5 15,3 15,68 8,47 16,97 15,2 16,5 22,79 12,84 18,5 

Ucrânia 2,5 1 2,07 5,5 5,07 5 15,16 12,72 20 19,8 

Índia 0,6 0,5 5,07 2,55 1,39 2,84 4,67 4,77 3,89 1,1 

Rússia - - - 1,33 0,4 0 2,03 1,92 4,19 2,9 

Mundo 80,9 93,8 98,6 83,97 92,72 91,88 103,68 100,53 130,15 127,07 

Fonte: USDA (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

 

A partir da analise da Tabela 2 é fácil perceber a relevância estrondosa dos EUA frente 

ao mercado internacional do grão, mas se for analisado o crescimento no período, que vai de 

2005/06 a 2014/15, nota-se que a participação do país está estagnada, e que o crescimento 

nesse período foi negativo, -32%. Por outro lado, países como Brasil, Argentina e Ucrânia 

tiveram um crescimento de 202, 33 e 843%, respectivamente no período analisado. 

 Em 2012, pela primeira vez na história, o Brasil deteve a maior participação do 

comércio internacional de milho, sendo também, o primeiro país a superar os Estados Unidos 

na exportação do grão, sua participação no mercado internacional foi igual a 26,22% contra 

19,49% dos EUA (USDA, 2015). Isto só foi possível devido a grande quebra de safra 

enfrentada pelos EUA naquele ano, quando, devido ao fenômeno climático El Ninõ o país 

passou por uma grande seca que fez sua produção ser reduzida. 

A produção mundial de milho, na safra 2014/15, foi aproximadamente 1 bilhão de 

toneladas (USDA, 2015), desse total, cerca de 127 milhões de toneladas foram 

comercializadas internacionalmente (aproximadamente 13% da produção total). Esse fato é 

um indício que o milho é requisitado, principalmente, ao consumo interno dos países 

produtores. Porém, o que se tem observado nos últimos anos, é o aumento da participação de 

diversos países no mercado externo, preço atrativo no mercado externo pode contribuir para a 

redução da oferta no mercado interno, podendo ocorrer uma tendência de aumento das 

quantidades de milho comercializado internacionalmente com o passar dos anos. 
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2.2 Formação e dinâmica dos preços internos e externos do milho 

2.2.1 Processo de formação dos preços 

De forma geral, em economias capitalistas o sistema de preços das mercadorias ocorre 

de maneira espontânea, os preços dos produtos são reflexos das quantidades que os produtores 

desejam oferecer associado ao que o consumidor deseja adquirir (PASSOS, 2013). Ou seja, 

nessas economias o preço é o resultado do equilíbrio entre oferta e demanda. Assim, a partir 

de uma dada situação, onde a oferta e a demanda resultam num preço, caso a oferta aumente 

mais do que a demanda os preços cairão. Caso a demanda aumente mais do que a oferta, os 

preços aumentarão.  

Para exemplificar, suponhamos que a população mundial esteja aumentando, assim a 

demanda por alimentos, medicamentos, combustíveis, etc, também será maior. Como o milho 

é utilizado no processo de fabricação de vários destes produtos, seu preço, consequentemente, 

irá aumentar. Os produtores, estimulados pelo aumento dos preços em um primeiro momento, 

irão produzir mais, buscando maior lucratividade. Se esse aumento na produção for muito 

grande, poderá haver excesso de milho no mercado, o que provocará diminuição dos preços a 

seguir. 

No caso do milho, a oferta (produção) e demanda (consumo doméstico e exportações) 

determinaram o comportamento dos preços. Segundo Miranda (2014), nos últimos anos, os 

Estados Unidos, maior produtor e exportador de milho do mundo, direcionaram grande parte 

da sua produção de milho para a produção de etanol. Essa política energética do país 

pressionou o consumo interno do grão e reduziu as quantidades disponíveis para exportação. 

Essa demanda adicional para produção de etanol nos EUA (na faixa de 120 a 130 milhões de 

toneladas) pressionou para que os preços do cereal aumentassem. Estimulados pela alta nos 

preços, vários países passaram a exportar milho para tradicionais importadores do milho 

americano.  

O Gráfico 10 representa a evolução das exportações dos Estados Unidos, Brasil, 

Ucrânia, Argentina, Rússia e Índia, países que de acordo com o USDA (2015) foram 

responsáveis por 87,5% do milho comercializado internacionalmente na safra 2014/15.  
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Gráfico 10. Exportações mundiais de milho dos Estados Unidos, Brasil, Ucrânia, Argentina, 

Rússia e Índia entre as safras de 2005/06 e 2014/15 (mil toneladas). 

 

 

              Fonte: USDA (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

 

Nota-se uma redução significativa da quantidade de milho exportada pelos Estados 

Unidos, principalmente em termos relativos, e um aumento linear da quantidade exportada 

pelos outros países. 

Segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX, 2014) as exportações 

brasileiras aumentaram 2415% entre 2005 e 2013. Esse aumento reduziu a oferta do produto 

no mercado interno e de certa forma influenciou a alta nos preços do grão em todas as regiões 

do país.  

Dentre os fatores que influenciam o processo de formação dos preços do milho no 

mundo (oferta e demanda), há aqueles que são comuns a todos os países e aqueles específicos 

de cada região. O Brasil, por exemplo, possui mercados regionalizados com características 

próprias, os preços de comercialização do milho são divergentes entre as regiões país. A 

região Sul é a maior consumidora e segunda maior produtora do grão, ocorrendo, portanto, 

um equilíbrio entre produção e consumo. Na região Sudeste existe também um equilíbrio 

entre produção e consumo, e esse equilíbrio faz com que ambas as regiões, Sul e Sudeste, 

apresentem preços de comercialização semelhantes à média nacional. O Centro-Oeste é a 

principal região produtora de milho do país, mas devido à baixa demanda por milho da região 

os preços de comercialização são inferiores às médias nacionais. Já a região Nordeste, 

apresenta preços de comercialização superiores à média nacional, e este fato ocorre 
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basicamente pelas dificuldades de produção e logística (MIRANDA; CAMPOS, 2014, p. 80). 

Para Chiodi (2006), ainda que o crescimento das vendas externas nos últimos anos 

tenha sido significativo, o Brasil possui limitações que devem ser superadas para aumentar a 

competitividade no mercado mundial de milho. Dentre essas limitações destacam-se as más 

condições das estradas brasileiras, escassez de armazéns e dificuldades portuárias. 

 

2.2.2 Fatores que influenciam no processo de formação dos preços do milho no mundo 

Os preços dos produtos agropecuários podem ser influenciados por fatores distintos, 

sendo alguns deles demostrados na figura a seguir (WESTERICH FILHO, 2014 apud 

KIMURA, 1998). 

 

Figura 1. Fatores que influenciam a formação de preços de produtos agrícolas. 

 

Fonte: Adaptado de Kimura (1998). 

 

Observa-se a partir da análise do esquema que diversos fatores contribuem para a 

formação dos preços de produtos agrícolas, sendo que grande parte deles são caracterizados 

pela imprevisibilidade. As condições meteorológicas, por exemplo, influenciam diretamente 

os preços no mercado agrícola uma vez que há grande dependência das culturas a esses 

fatores para uma produção satisfatória.  

Caldarelli (2010) investigou os fatores que afetam as quantidades comercializadas e os 

preços do milho no mercado brasileiro. Nos resultados estatísticos obtidos pelo autor, 
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observa-se uma grande importância do mercado da soja. No que diz respeito às relações entre 

os mercados de milho e soja, as culturas apresentam um comportamento de 

complementariedade e substitubilidade entre si. O aumento da demanda por milho eleva o 

preço do milho e da soja (pois como ambas as culturas atuam no mesmo nicho, de forma 

geral, a maior procura por milho também é acompanhada por maior procura pela soja), 

indicando complementariedade. Por outro lado, o aumento do preço do milho provoca o 

aumento da oferta desse grão, reduzindo a oferta da soja (pois os produtores substituem a 

oleaginosa pelo cereal na safra verão) e elevando o preço dessa leguminosa, em um segundo 

momento. Assim, de acordo com Caldarelli (2010), a demanda por milho é influenciada por 

variações do próprio preço e do preço da soja.  

Como discutido anteriormente, preço é um resultado de equilíbrio entre oferta e 

demanda. Em outras palavras, são os fatores que influenciam a oferta e a demanda que 

definem o preço, o trabalho de Kimura (1998) discrimina alguns desses fatores para um 

mercado agrícola em geral. Caldarelli (2010), como dito acima, dá uma importante ênfase ao 

mercado da soja. Miranda et al. (2011) obteve resultados nos seus modelos estatísticos  que a 

área plantada de milho (que é um componente da oferta), deve ser influenciada pelo preço da 

soja. 

 

2.2.3 Relação entre os preços internos e externos do milho 

Segundo Miranda e Campos (2014) os preços internacionais do milho são fortemente 

influenciados pelo mercado norte-americano, visto que este é o maior produtor e exportador 

mundial do grão. De acordo com os autores o preço dessa commodity está intimamente ligado 

à relação estoque/consumo, em que há uma tendência de elevação dos preços quando a 

relação estoque/consumo é menor. 

O Gráfico 11 apresenta uma série dos preços do milho nos Estados Unidos, em dólar 

por tonelada, entre 1984/85 e 2013/14. A partir da análise do gráfico é possível perceber que 

quanto menor a relação estoque/consumo do milho norte-americano maior os preços de 

comercialização. A explicação desse fato é que na ultima década os EUA direcionaram grande 

parte da sua produção de milho para produção de etanol. Com o aumento da demanda interna, 

o principal exportador mundial do grão contribuiu para a diminuição da oferta do produto e, 

consequentemente, elevação dos preços em todo mundo (MIRANDA; CAMPOS, 2014, pág. 

80). 
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Gráfico 11. Preços (US$/t) e razão estoque/consumo de milho nos EUA entre as safras de 

1984/1985 e 2013/14. 

 

Fonte: Miranda e Campos, 2014. 

 

A transmissão de preços do milho entre os mercados externos e internos também foi 

estudada por Santos et al. (2007). Segundo os autores, os preços do milho no mercado 

internacional têm influência na formação dos preços domésticos, onde há uma tendência de 

equilíbrio entre os preços externos e internos a longo prazo. Constatou-se que as oscilações 

nos preços internacionais demoram a se refletir nos preços domésticos. 
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3 METODOLOGIA 

No presente trabalho realizou-se um estudo de caso realizado no período entre junho e 

novembro de 2015. Para análise da inserção do Brasil no mercado externo de milho e o 

comportamento dos preços desse grão no mercado interno, foram realizadas séries temporais 

de produção, exportação e preços no mercado interno e externo. As séries mensais dos preços 

de milho no mercado interno foram coletadas no Portal do Conteúdo Agropecuário 

(Agrolink), já as séries mensais com preços médios de comercialização de milho no mundo 

foram obtidas através de dados publicados pelo Index Mundi. As séries de produção, área e 

produtividade brasileira de milho, por safra, foram obtidas a partir de dados publicados pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e os dados de exportação brasileira de milho 

foram obtidos através de coletas no Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior 

(AliceWeb) da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior. Dados de exportação total do mercado interno e externo foram obtidos a 

partir de publicações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAOSTAT). 

No processo de investigação científica, dependendo da natureza das informações pode 

realizar uma análise quantitativa, que busca organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os 

dados numéricos coletados. Nesse sentido, os procedimentos, técnicas e métodos estatísticos 

são imprescindíveis para a execução desses objetivos. Martins e Theóphilo (2007, p. 125) 

argumentam que “a busca de associação entre variáveis é frequentemente um dos propósitos 

das pesquisas empíricas. A possível existência de relação entre variáveis orienta análises, 

conclusões e evidenciação de achados da investigação”. 

Uma forma de se analisar o nível de associação entre duas variáveis (preços 

domésticos e internacionais no presente trabalho, por exemplo) é o uso da correlação. A ideia 

é que os dados podem ser representados em um sistema de coordenadas cartesiano. Os pares 

ordenados (x,y) no eixo cartesiano formam mapas de dispersão que pode ser utilizados para 

determinar a existência de correlação linear entre as duas variáveis, que no caso pode ser a 

formação de uma reta pelos pontos de dispersão.  

O problema é que a interpretação dos mapas de dispersão é de certa forma subjetiva, 

levando muitas vezes a dificuldades de interpretação. Assim, uma maneira mais precisa para 

medir o grau de correlação linear entre duas variáveis é o uso do coeficiente de correlação 

(LARSON & FARBER, 2007). 
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Segundo Bussab e Morettin (2006), o coeficiente de correlação é uma medida do grau 

e da direção de uma relação linear entre duas variáveis e pode ser medido como: 

 

 

Onde 

e são médias das variáveis x e y, respectivamente; 

dp(X) e dp(Y) consistem no desvio padrão das variáveis x e y, respectivamente; 

 

A equação acima pode ser reestruturada para torna-la mais conveniente ao cálculo 

manual da seguinte forma: 

 

 

 

O coeficiente de correção varia no intervalo de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais 

forte será a correlação linear positiva, o que nos diz que as variáveis se comportam de forma 

muito similar. Por outro lado, coeficientes próximos de -1 indicam forte correlação linear 

negativa. Nesse caso as variáveis teriam comportamentos quase que opostos, se uma aumenta 

a outra diminui. Quando o valor for próximo de zero, interpreta-se como uma fraca correlação 

linear, ou mesmo inexistente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil, os preços de comercialização do milho são divergentes entre as regiões 

país. Em outras palavras, os preços são regionalizados. A região Sul é a maior consumidora e 

segunda maior produtora do grão, ocorrendo, portanto, um equilíbrio entre produção e 

consumo. Por essa razão os preços no Sul, flutuam ao redor da média nacional. O mesmo 

ocorre na região Sudeste, onde também existe um equilíbrio entre produção e consumo. Essa 

relação de equilíbrio faz com que ambas as regiões, Sul e Sudeste, apresentem preços de 

comercialização semelhantes à média nacional. 

O Centro-Oeste é a principal região produtora de milho do país, mas por causa da 

baixa demanda por milho da região os preços de comercialização são inferiores às médias 

nacionais, como pode ser visualizado no Gráfico 12, que apresenta a evolução dos preços do 

milho, nos principais estados produtores, entre 2004 e 2014. 

Já a região Nordeste apresenta preços de comercialização superiores à média nacional, 

e este fato ocorre basicamente pelas dificuldades de produção e logística. Isso é o resultado da 

situação de demanda superior à oferta. 

Desconsiderando-se os fatores internos que influenciam o processo de formação dos 

preços, pode-se dizer que as oscilações interestaduais são semelhantes, apesar de patamares 

distintos, e são influenciadas pela demanda externa. A elevação dos preços em 2007/08 e 

2012/13 ocorreu pelo aumento das exportações brasileiras, e consequente diminuição da 

oferta do produto no Brasil. 
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Gráfico 12- Evolução dos preços médios da saca de milho nos estados brasileiros sc 60kg- 

2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Agrolink (2015) 

 

A análise do Gráfico 13 nos leva a intuir que os preços médios da saca de milho 

comercializados no Brasil seguem as tendências dos preços médios do mercado externo. 

Nesse ponto, a correlação se apresenta como uma ferramenta importante para analisar o 

comportamento dos preços. O gráfico 14 apresenta um mapa de dispersão entre os preços 

internacionais e domésticos entre 2004 e 2014. Observa-se um delineamento de uma reta 

formada pelos pontos de dispersão com inclinação positiva, o que a princípio indica uma 

correlação positiva. 
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Gráfico 13. Média mensal dos preços do milho no mercado internacional e Média mensal dos 

preços do milho no Brasil sc 60kg- 2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Agrolink e Index Mundi (2004 a 2014). 

 

Gráfico 14. Mapa de dispersão dos preços do milho no mercado internacional e dos preços do 

milho no Brasil sc 60kg- 2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Agrolink e Index Mundi (2004 a 2014). 

 

A partir de análise estatística, foi encontrado um coeficiente de correlação igual a 0,88 

entre as variáveis observadas, o que confirma o indício encontrado no mapa de dispersão 
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(Gráfico 14). Nos primeiros dois anos da série a correlação foi ainda menor, 0,70. 

Discriminando por alguns estados selecionados, os Gráficos 15 e 16 representam as 

médias mensais dos preços do milho no mercado internacional e médias mensais dos preços 

do milho nos estados do Paraná e Mato Grosso, respectivamente. 

Pode-se observar que, em ambos os casos, as curvas referentes aos preços médios do 

Paraná e Mato Grosso se aproximam da curva de preço médio do mercado externo, 

principalmente a partir de 2005/06, período que as exportações brasileiras aumentaram 546% 

em relação à 2004/05, evidenciando que quanto maior a participação do país no mercado 

externo, maior será a influência dos preços globais no preço interno.  

 

Gráfico 15. Média mensal dos preços do milho no mercado internacional e Média mensal dos 

preços do milho no PR sc 60kg- 2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Agrolink e Index Mundi (2004 a 2014). 
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Gráfico 16. Média mensal dos preços do milho no mercado internacional e Média mensal dos 

preços do milho no MT sc 60kg- 2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Agrolink e Index Mundi (2004 a 2014). 

 

Os mapas de dispersão do PR e MT, Gráficos 17 e 18, respectivamente, também 

indicam certo nível de correlação linear, apesar da relativa dispersão dos dados no gráfico do 

Mato Grosso. A mensuração da correlação indicou uma relação linear positiva de 0,86 para o 

Paraná e 0,77 para o Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Gráfico 17. Mapa de dispersão dos preços do milho no mercado internacional e dos preços do 

milho no Paraná sc 60kg- 2004 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Agrolink e Index Mundi (2004 a 2014). 

 

Gráfico 18. Mapa de dispersão dos preços do milho no mercado internacional e dos preços do 

milho no Mato Grosso sc 60kg- 2004 a 2014. 

 

 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Agrolink e Index Mundi (2004 a 2014). 

 

Cabe ressaltar que a correlação não explica a causalidade, no sentido de quem explica 
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quem, mas indica que há algum tipo de relação entre os preços internos e externos. A alta 

correlação dá um indicativo da existência de uma relação linear existente entre preços 

domésticos e externos. A maior inserção do Brasil no mercado internacional de milho na 

última década explica essa correlação dos preços internos e externos, pois as oscilações dos 

preços internacionais passam a influenciar a tomada de decisão dos produtores brasileiros. A 

menor correlação do preço médio nacional com o preço internacional nos dois primeiros anos 

da série, 2004-2005, que foi de 0,70, é um indício disso. Considerando apenas os preços do 

MT com os preços externos, a correção é ainda menor no início da série, apenas 0,46. 

A princípio, a menor correlação dos preços do milho no Mato Grosso com os preços 

externos pode parecer contraproducente, pois o Estado é o principal exportador do grão no 

Brasil. Uma explicação para isso pode ser a forma de comercialização do milho na região que 

é diferente nas demais partes do país. No Mato Grosso, o milho costuma ser vendido 

antecipadamente. Assim, os preços são travados junto à traders, o que deve causar uma 

resposta defasada nos preços. Entretanto, para analisar isso com maior acuidade, se faz 

necessário o uso de metodologias estatísticas mais sofisticadas que a simples análise de 

correlação. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho foi analisar se a maior inserção do Brasil no mercado 

internacional de milho, com um maior volume de exportações, levou os preços domésticos a 

se comportarem de maneira semelhante aos preços externos.  

A despeito das diferentes estruturas de oferta e demanda, que explicam o fato de os 

preços entre os estados estarem em patamares bem distintos, a questão na verdade foi analisar 

o comportamento dos preços, se oscilam de forma similar, e não o porquê deles serem 

diferentes. Nesse sentido, entendeu-se que o uso da análise da correlação contribuiria para 

uma melhor compreensão do comportamento dos preços de mercado. 

Os resultados da análise de correlação indicaram que com o aumento da inserção 

externa a partir de 2005, os preços domésticos passaram a se comportar de forma mais similar 

aos preços do milho no mercado internacional. O grau de correlação mais forte apareceu em 

um nível mais agregado, de escala nacional. Por outro lado, o Estado do Mato Grosso, que é o 

maior exportador e também o maior responsável e beneficiado pela inserção externa do Brasil 

no mercado apresentou um coeficiente de correlação inferior ao do Paraná e do Brasil. A 

princípio, isso pode ser resultado da forma de comercialização de grãos diferenciada no Mato 

Grosso, mas a resposta para isso demanda uma investigação mais profunda e que pode ser 

tema para uma pesquisa futura. Por fim, em resposta ao problema de pesquisa levantado no 

início do trabalho, pode-se concluir que existem algumas evidências que indicam uma maior 

relação dos preços domésticos com os internacionais nos últimos anos, quando o milho 

brasileiro passou a ter maior participação externa. 
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