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ANÁLISE | SOJA 

MERCADO INTERNO: Na segunda semana de 

abril o preço da saca de 60 kg da oleaginosa que 

começou a semana cotada em média á R$ 

48,88/sc, após discreta variação no período 

fechou a semana valendo R$ 48,50/sc. Durante a 

semana os valores máximos foram registrados em 

Dourados e Campo Grande, R$ 50,50 por saca de 

60 kg, já o município de Chapadão do Sul 

registrou o preço mínimo de R$ 47,00. 

 

Preço médio da Soja em Mato Grosso do Sul - 2° semana – Abril de 2013 - Em R$ por saca de 60 kg. 

Município 8/abr 9/abr 10/abr 11/abr 12/abr 
Var. na 

Semana % 

Caarapó 49,00 49,50 48,00 47,50 48,50 -1,02 

Campo Grande 50,00 50,50 49,00 48,50 49,00 -2,00 

Chapadão do Sul 48,00 48,50 47,50 47,00 48,00 0,00 

Dourados 50,00 50,50 49,00 48,50 48,50 -3,00 

Maracaju 48,00 48,50 48,00 47,50 48,50 1,04 

Ponta Porã 48,00 48,50 48,00 47,50 48,50 1,04 

São Gabriel do Oeste 49,00 49,50 48,00 47,50 48,50 -1,02 

Sidrolândia 49,00 49,50 48,00 47,50 48,50 -1,02 

Preço Médio 48,88 49,38 48,19 47,69 48,50 -0,77 
Fonte: Granos Corretora / Elaboração: UNITEC – FAMASUL 
 
 

Comportamento dos Preços Internos de Mato Grosso do 

Sul (R$/SC)  

 Fonte: Granos Corretora / Elaboração: UNITEC – FAMASUL 

  

 

 

 

 

As variações médias nos preços ficaram negativas 

em 0,77% na segunda semana do mês de abril, 

com destaque para o município de Dourados com 

a maior variação negativa 3,00%, já no município 

de Chapadão do Sul não foi observada variação. 
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MERCADO EXTERNO: Segundo a Secretaria de 

Comércio Exterior (SECEX) o Mato Grosso do Sul 

exportou em março de 2013 mais de 281 mil 

toneladas de soja em grãos, este volume é 0,51% 

inferior ao registrado no mesmo período do ano 

passado. Quanto à receita, esta atingiu o montante 

de US$ 152 milhões. Nos últimos cinco anos o 

volume de soja exportado por MS para o mês de 

março cresceu 221,28%, enquanto no Brasil o 

crescimento para o mesmo período ficou em 

33,80%. Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: UNITEC/FAMASUL 

 

Os principais países importadores da soja sul-mato-grossense para o mês de março de 2013 foram 

respectivamente a China com mais de 256 mil toneladas, seguida de longe pela Holanda com pouco mais 

de 7 mil toneladas. Os países asiáticos continuam sendo o principal destino da soja em grãos produzida no 

MS, 94,70% da nossa soja tem como destino final a Ásia.  

 

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE SOJA EM GRÃOS DO MS - MARÇO 2013 

País US$ FOB Peso Líquido(Kg) 

CHINA 138.745.393 256.901.213 

PAISES BAIXOS (HOLANDA) 3.947.102- 7.140.244 

MALASIA 3.412.009 5.814.065 

REINO UNIDO 2.144.247 4.100.000 

ESPANHA 1.425.455 2.545.000 

TAIWAN (FORMOSA) 967.050 1.657.510 

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: UNITEC/FAMASUL 
 

ESCOAMENTO: 99,26% do complexo da soja sul-

mato-grossense deixaram o país por meio de três 

portos são eles: Santos-SP 41,26%; Paranaguá-PR 

34,70% e São Francisco do Sul-SC 23,30% têm 

aqui, possivelmente, um dos maiores gargalos de 

infraestrutura do país. A soja, além dos recordes 

de produção é o principal produto agrícola da 

pauta de exportação brasileira, foram mais de 6,6 

milhões de toneladas do complexo de soja 

brasileiro exportado só no mês de março de 

2013. Esta limitação logística além do 

constrangimento internacional causa prejuízo 

principalmente ao país que quer se firmar como 

um dos principais atores no cenário global seja 

por sua rica agricultura ou seu mercado interno 

pujante. 
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ANÁLISE | MILHO 

MERCADO INTERNO: A saca do milho de 60 kg 

na segunda semana do mês de abril se manteve 

com valores médios de R$ 19,00, nas regiões 

norte e nordeste R$19,50, na região centro e 

R$19,33 na região sul, apresentando assim uma 

estabilidade nos preços das regiões.  

Esta estabilidade nos preços é naturalmente 

provocada pela estabilização dos preços nas 

principais praças do estado. Conforme pode ser 

visto na tabela 01 abaixo: 

Os preços permaneceram em todo o estado em 

um patamar entre R$19,00 e R$20,00 reais a 

saca, conforme o gráfico 01, sendo Dourados e 

Campo Grande as praças que ofereceram o preço 

máximo em que a saca foi negociada, bem como 

na semana anterior onde estas praças também 

ofereceram um melhor valor pelo milho, 

operando com uma amplitude maior de preços 

em virtude da queda, porém operando com 

preços máximos superiores aos dessa semana, 

chegando a R$23,00 e mantendo entre R$19,00 e 

R$20,50 durante a semana. 

O preço médio do milho permaneceu  inalterado 

com valor de R$19,25 durante toda a semana. As 

dificuldades logísticas vêm somar aos fatores que 

tem pressionado negativamente o preço do 

milho, não só no estado como em todo o Brasil. 

 

Tabela 01: Preços semanais do milho saca de 60kg (2ª semana de abril) 

Municípios 08/abr 09/abr 10/abr 11/abr 12/abr Var. Semana% 

Caarapó 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 
Campo Grande 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 

Chapadão do Sul 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 
Dourados 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 
Maracaju 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 

Ponta Porã 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 
São Gabriel do Oeste 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 

Sidrolândia 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 
Preço Médio 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 0,00 

Fonte: Granos Corretora / Elaboração: UNITEC - SISTEMA FAMASUL

 

Gráfico 01: Variação de preços da segunda semana do mês de abril nas principais praças do MS. 

 
Fonte: Granos Corretora  Elaboração: UNITEC – SISTEMA FAMASUL 
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MERCADO EXTERNO: Os volumes de milho 

exportados pelo Mato Grosso do Sul em março 

de 2013 aumentaram em grande escala se 

comparados aos meses de março dos últimos 

cinco anos, passando de 169 toneladas e de um 

valor de US$ 38.553,00 em março de 2008, para 

80,7 mil toneladas e US$ 23.438.192,00 em 

março de 2013. 

Apesar dos elevados volumes exportados, os 

preços no mercado do grão têm apresentado 

queda, puxado principalmente pela projeção de 

safra recorde esperada para a segunda safra do 

milho em todo o país, falta de capacidade de 

armazenamento nos portos, ocasionado 

principalmente pela safra recorde da soja, e, 

portanto, pela priorização do embarque desta 

oleaginosa. 

No cenário externo, o surto do virús H7N9 (gripe 

aviária), preocupa, pois poderá levar ao abate de 

um elevado número de aves, provocando assim 

uma redução da demanda por ração e 

consequentemente por milho.  

Com a prospecção de uma intensa oferta de 

milho pelos Estados Unidos e Argentina, somado 

aos fatores internos, o preço do grão vem 

apresentando baixas contínuas no mercado 

externo, trazendo reflexo nos preços internos, e 

apresentando tendência de permanência das 

baixas. 

Os principais países importadores de milho no 

mês de março de 2013 foram Egito, Japão, 

Holanda, Coréia do Sul e Malásia, sendo o Egito 

responsável pela importação de 34% do milho 

exportado pelo MS, conforme podemos observar 

na tabela 02.  

 
Gráfico 02: Exportação de milho em grãos de MS – Comparativo 

março/2008 à março/2013 

 Fonte: SECEX (MDIC) |Elaboração: UNITEC – SISTEMA FAMASUL 

 
 
 
 

Tabela 02 - PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE MILHO EM GRÃO SUL-MATO-GROSSENSE EM 2013 Descrição: 
Milho em grão, exceto para semeadura. Período: Março 2013 

 US$ FOB Peso Líquido (Kg) Preço Médio (US$/Kg) 

EGITO 8.081.090 27.000.000 0,30 

JAPAO 3.747.227 13.320.573 0,28 

HOLANDA 3.456.000 12.000.000 0,29 

COREIA DO SUL 3.420.360 11.827.985 0,29 

MALASIA 2.042.019 7.257.676 0,28 

Fonte: SECEX (MDIC) |Elaboração: UNITEC – SISTEMA FAMASUL 

 
 

O escoamento da produção de milho para o 

mercado internacional se realizou principalmente 

pelo porto de Paranaguá, sendo embarcadas 70,9 

mil toneladas, totalizando cerca de 1,18 milhão 

de sacas de milho. O segundo principal porto, em 

relação ao volume de milho embarcado para 

exportação foi o porto de São Francisco do Sul, 

com 8,4 mil toneladas, seguido pelo porto de 

Santos com 1,3 mil toneladas de milho 

embarcadas. Somados, estes portos embarcaram 

US$ 23,4 milhões e cerca de 80,7 mil toneladas 

de milho.  
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