Milho: Falta um, e agora!?
18 de agosto de 2017
Ontem (17/ago), a Conab fez mais uma operação bem sucedida de subvenção, os leilões do
prêmio equalizador pago ao produtor (Pepro) e do prêmio escoamento do produto (PEP).
Nesse ano, o governo adiantou o início dos leilões (em maio) e aumentou a sua área de
abrangência, além de que eles estão ocorrendo praticamente toda semana. Essas medidas
têm se mostrado acertadas visto à dificuldade de comercialização do cereal. Os preços
cadentes não têm ajudado a venda dos produtores e se não fossem pelos leilões os estoques
em suas mãos seriam ainda maiores.
No entanto, o orçamento reservados para as subvenções já está acabando. O montante
acumulado chega aos R$448 milhões, sendo que o orçado contempla R$500 milhões. Assim,
sobram ainda aproximadamente R$50 milhões a serem utilizados, ou seja, há recursos para
apenas mais um leilão (mantendo constantes os volumes e os preços). Desta forma, fica a
dúvida, qual será o desenrolar do mercado sem a intervenção do governo?
Data

Volume Negociado Negociado/Ofertado
('000 ton)

(%)

Montante

Prêmio médio

(R$ '000)

(R$/sc)

17-ago

809

99%

50.447

3,74

10-ago

748

99%

39.011

3,13

3-ago

752

100%

50.965

4,07

27-jul

752

100%

47.489

3,79

20-jul

540

97%

32.789

3,64

13-jul

125

10%

4.387

2,11

6-jul

308

34%

13.553

2,64

27-jun

587

44%

31.953

3,27

22-jun

1.149

86%

57.308

2,99

15-jun

-

-

8-jun

857

-

76%

-

39.147

2,74

1-jun

535

54%

23.452

2,63

25-mai

505

51%

21.793

2,59

18-mai

-

-

-

11-mai

422

53%

27.522

3,91

4-mai

183

46%

8.619

2,82

TOTAL

8.272

-

448.435

Como podemos ver na tabela acima, o volume total de milho subvencionado até o momento é
de, aproximadamente, 8,3 mln ton, sendo que poderá chegar aos 9 mln ton até o final do
orçamento. Apesar desse valor ser elevado, ele é insuficiente para resolver o problema do
excesso de produto que o Brasil tem nessa safra. A quantidade subvencionada poderia ser o
dobro disso e os estoques de passagem brasileiros ainda seriam os mais altos da série
histórica.
Sem a ajuda do governo, o mercado irá se ajustar pela quantidade ou pelo preço. Na
quantidade, o produtor tem cada vez menos tempo para se decidir (ou para esperar por uma
mudança no mercado). No Centro-Oeste, daqui a um mês começa o período de chuvas e as
inúmeras pilhas de milho a céu aberto precisarão ser entregue em algum armazém. No Sul, o
clima surpreendentemente seco ajudou os produtores a segurar o produto. Pois, a prolongada
estiagem proporcionou aos locais a oportunidade de postergar a colheita do campo de milho
até a chegada das chuvas. O clima foi tão seco que até no Paraná ocorreram pilhas de milho a
céu aberto. Assim, o clima retonando a normalidade é um fator de pressão para aumentar a
oferta.

Além do clima, o fato da próxima safra já estar no horizonte é um fator de pressão, pois os
armazéns precisam ser esvaziados para receber a soja que será plantada em setembro. Apesar
desse problema estourar apenas na virada do ano, ele é a principal fonte de preocupação,
pois os volumes a serem deslocados são gigantescos (tantos os estoques de milho quanto de
soja). Aprofundando o tema, o grande problema serão os estoques mantidos em silos dos
produtores, investimentos em estocagem cresceram muito nos últimos anos e se tornou
comum no Centro-Oeste. Já o produto armazenado nos silos de tradings e de cooperativas
pode ser transportado, e até exportados, sem que a comercialização seja completa (com
preços a fixar - PAF). Por isso, um problema maior, apesar de ser um fator de risco para a
empresa.
Dessa forma, acreditamos que a quantidade ofertada deverá ser maior, restando ao preço o
papel de equalizador do mercado. Diferente do que têm acontecido até o momento, pois os
preços estavam presos no patamar da política de preço mínimo (PPM) para o Mato Grosso e o
resto do mercado refletia isso.
Desde o início do ano os preços vêm caindo, como é normal após um ano de quebra de safra,
até encontraram um piso. Esse piso (no interior do MT) foi a paridade de exportação (com um
basis baixo, variando entre 10e 20 U$cents) somada ao Pepro. Assim, fora das praças de leilão
os negócios ficaram reduzidos ao mercado local.
Só que agora, com o fim iminente dos leilões, várias tradings que já haviam firmado
exportações, mas não haviam comprado o produto, ficaram em uma situação incomoda de ter
que cumprir o seu cronograma. Precisam correr para comprar o produto e vão pagar o preço
por isso, conhecido no mercado como “short squeeze”. Afinal, essas tradings não estavam
com pressa de comprar, pois a produção de milho nessa safra foi recorde.
Não que o produtor não queria vender, mas quer pelo menos o preço do PPM. Como não teve
leilão de subvenção para todo mundo, o mercado sofreu uma correção e o basis está subindo.
Segundo nossa conta, o basis que incorpora o Pepro é 65 U$cents sobre o contrato de
setembro do Milho CBoT. Então, o basis no porto de Santos tem potencial de subir até 65 no
curto-prazo. Ou ao menos, até resolver o problema dessas tradings.
Dessa forma, várias localidades devem ganhar competitividade refletindo esse basis mais alto.
Por exemplo, o equivalente no contrato do Milho BMF seria R$28,50, ou no R$25,50 no preço
pago ao produtor do norte do PR.
Basis em Santos e Cálculo da paridade de exportação (em 17/ago)
45

Basis do milho Set/17 (U$cents/bushel)
EUA (Golfo do México)
CBOT C U7 (USD/bu)

40
35

3.505

Prêmio portuário (USD/bu)

0.42

Fob USD/bu

3.93

30

Fob USD/ton

25

Prêmio SNTS (USD/bu)

0.61

154.52

Fobizacao (USD/ton)

6.93

20

Câmbio

3.18

15

Preco PRGUA (R$/ton)

545.00

Frete interno R$/ton

270.00

Sorriso (R$/ton)

275.00

5

Sorriso (R$/sc)

16.50

0
abr-17

Pago ao produtor

14.50

10

mai-17

jun-17

jul-17

ago-17

Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Mas esse fenômeno não perdurar (pelos pontos levantados anteriormente), ele será de curto
prazo. A pressão pela venda será cada vez mais forte. E quando mais forte ela for, maior o
volume de exportação será necessário e, assim, mais competitivo ele precisará ser. Isso se
materializará pela queda do basis no Brasil.
Os níveis de basis competitivos são aqueles do de alguns meses atrás (entre 10 e 20), ou até
menores, se a pressão por exportação for muito forte, como acreditamos que será
especialmente em outubro. De maneira resumida, um ano de produção e excedente
exportável recorde não pode ter um basis de porto alto!
Porém para o produtor, o importante são os preços nominais e não o relativo, o que é ainda
pior, pois os preços do milho CBoT estão nas mínimas do ano e não devem melhorar muito
visto que as condições das lavouras americanas estão melhorando a cada semana. Como
temos previmos em nossos relatórios, os preços dos grãos tiveram um stress climático e
subsequente queda. Nossa opinião é que até acabar a colheita americana há poucos gatilhos
para novas altas de preços.
Assim, visto a tendência de baixa do mercado de grãos para o 4T17, consideramos que dentre
as estratégias de comercialização do produtor, a mais arriscada parece ser segurar o produto
sem a capacidade de ele manter os estoques até o início do 2T18. Pois caso ele precise
vender durante o pico do fluxo de exportação, a probabilidade dos preços estarem menores
que os níveis atuais é muito grande.
Preço do Milho CBoT e BMF

Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research
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