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INTRODUÇÃO
O principal subproduto do etanol de milho é o Dried Distiller’s Grains (DDG), que consiste nos restos 
não fermentáveis da produção do etanol. Para cada tonelada de milho, são produzidos 
aproximadamente 390 litros de etanol e 300kg de DDG. 

O principal uso do DDG é para a produção de ração animal, muitas vezes alcançando preço superior 
ao do milho devido ao maior conteúdo proteico. Desta forma, o produto não é apenas uma 
importante fonte de receita para as destilarias de etanol de milho, mas também uma imensa 
oportunidade para as empresas do setor de rações animais. Para entender este mercado, entretanto, 
é importante analisar as várias facetas da oferta e demanda do produto, como a competitividade do 
DDG em relação a outros insumos concorrentes, a estrutura do mercado nacional de 
biocombustíveis e as tendências para o setor brasileiro e internacional de proteínas, entre outras.

Com o objetivo de ajudar as empresas dos vários setores envolvidos no mercado de etanol de milho 
e rações animais a navegar este novo mercado, nós da INTL FCStone estamos desenvolvendo mais 
este Estudo Especial, cujo escopo está detalhado nas próximas páginas.

PÚBLICO ALVO
O Estudo Especial sobre o DDG da Inteligência de Mercado do Brasil da INTL FCStone foi elaborado 
para atender empresas dos setores de:

• Usinas de etanol de milho

• Pecuaristas, granjas e empresas do ramo de proteínas em geral

• Empresas ligadas ao mercado de rações animais

Se você tem interesse neste Estudo Especial e sua empresa não se enquadra nos setores listados, 
entre em contato conosco pelo e-mail natalia.vinieri@intlfcstone.com.br / Whatsapp (11) 99900 6047 
para uma proposta personalizada às suas necessidades.
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ESCOPO
1. A produção de etanol e DDG a partir do milho

1.1. Processo de produção de etanol a partir de milho

Caracterização das etapas de produção do etanol de milho, caracterização de usinas 
dedicadas e flex

1.2. Subprodutos do etanol

Explicação sobre a composição, principais usos e determinantes do preço do óleo de milho e 
do DDG

1.3. Análise nutricional do DDG

1.3.1. Uso dos principais componentes da ração animal no Brasil

Caracterização dos principais componentes utilizados na ração animal no Brasil, 
análise de uso de componentes energéticos versus proteicos versus suplementos

1.3.2. Comparação de DDG com outros componentes de ração animal

Composição bromatológica (teor de proteína, fibra, gordura e digestibilidade) dos 
principais componentes usados na ração animal no Brasil

1.3.3. Adição potencial de DDG na ração por rebanho

Análise da adição percentual ideal de DDG na ração de aves, suínos e bovinos

1.4. O caso de sucesso dos Estados Unidos

Avaliação do mercado de etanol de milho e DDG nos Estados Unidos, caracterização do 
consumo de milho e DDG nos EUA, volume exportado e principais destinos do DDG, 
comparação com o mercado e o potencial brasileiro

Quem somos

Milhares de clientes INTL FCStone do 
Brasil e do mundo confiam diariamente 
nos dados, informações, projeções e 
análises realizadas pela equipe de 
Inteligência de Mercado da FCStone do 
Brasil para tomar decisões.

Nossa elevada flexibilidade na oferta de 
produtos e serviços permite atender às 
necessidades dos mais diversos tipos e 
tamanhos de clientes, que vão de 
revendas no interior do país a grandes 
conglomerados nacionais. Essas 
empresas confiam na Inteligência de 
Mercado da INTL FCStone como fonte 
de informação para a elaboração de 
estratégias comerciais e de 
investimento.

A FCStone do Brasil, que integra o grupo 
INTL FCStone Inc., se orgulha de ser uma 
empresa global, porém com atuação 
essencialmente local, próxima a seus 
clientes. Isso nos permite entender com 
precisão o cenário de mercado e as 
necessidades de cada empresa, criando 
um ciclo virtuoso de resultados 
positivos em meio à incerteza dos 
mercados financeiros e de commodities.
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ESCOPO
2. Análise regional da produção de DDG

2.1. Análise regional da produção e preço de milho no Brasil

Análises de áreas de expansão da safrinha no histórico recente, comparação regional da 
logística, sazonalidade da produção e das exportações e estrutura do basis em diversas 
praças

2.2. Análise regional da produção de etanol de milho e DDG no Brasil

Histórico recente de instalação de usinas de milho no Brasil, evolução da produção de etanol 
de milho e de DDG por região, tendência regional para oferta no longo prazo

3. Tendências para a demanda de DDG no Brasil

3.1. Tendência para a pecuária intensiva no Brasil

Evolução recente dos confinamentos e do mercado de carnes no Brasil, análise de custos da 
pecuária por nível de tecnologia, tendência de longo prazo para a pecuária intensiva 
brasileira

3.2. Estimativa de demanda potencial de DDG no Brasil

3.2.1. Estimativa de demanda potencial de DDG no Brasil por rebanho

Cálculo do volume de consumo de DDG por aves, suínos e bovinos no Brasil

3.2.2. Estimativa de demanda potencial de DDG no Brasil por região

Cálculo do volume de consumo de DDG por região do Brasil

3.2.3. Capacidade de exportação de DDG brasileiro

Cálculo da paridade de exportação do DDG e análise de potenciais países-destino
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ESCOPO
4. O mercado brasileiro e global de combustíveis e biocombustíveis

4.1. Contexto e tendência global do setor de combustíveis

Produção global de combustíveis, correlação da demanda com crescimento econômico, 
evolução da participação de combustíveis renováveis na matriz mundial

4.2. Marco regulatório-político global

Evolução do Acordo de Paris, tendência dos mandatos de mistura de etanol na gasolina nos 
principais países

4.3. Marco regulatório-político brasileiro

Programas históricos de incentivo à produção de combustíveis renováveis, contextualização 
e explicação do impacto do Renovabio sobre o etanol de milho

4.4. Etanol de milho versus etanol de cana: comparação de produtividade e rentabilidade

Comparação da produtividade entre os dois modelos de produção, comparação do uso de 
área entre milho e cana, índices de conversão das matérias-primas e tendência de 
produtividade das culturas

4.5. Impacto dos subprodutos sobre a margem da usina de etanol de milho

Análise de rentabilidade entre o etanol de milho e o etanol de cana considerando a venda do 
DDG

Projetos relevantes realizados pela 
INTL FCStone sobre o etanol de milho

2013 - Whitepaper sobre etanol de 
milho;

2014 - Estudo sobre etanol de milho, 
patrocinado pela DuPont e com apoio 
da De Smet Empral;

2014 - Estudo inicial de etanol e milho 
para um dos grandes grupos do setor 
sucroenergético; 

2015 - Palestra ministrada pela 
consultoria de Açúcar & Etanol sobre o 
tema Etanol de Milho, realizada em 
evento da UDOP;

2017 - Estudo de Mercado de milho 
realizado para grande multinacional do 
agronegócio, com previsões e cenários 
para 2028, 

2018 - Estudo de projeção de preços e 
de oferta e demanda de etanol para 
auxílio na tomada de decisões por 
grande grupo do setor sucroenergético
em 2018;

2018 - Whitepaper sobre a importância 
do Acordo de Paris para o agronegócio 
brasileiro.
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ESCOPO
5. Tendências de longo prazo para o DDG no Brasil

5.1. Projeção da produção de etanol de milho até 2030

5.2. Projeção da produção de DDG até 2030

5.3. Projeção do rebanho de aves, suínos e bovinos até 2030

5.4. Projeção da demanda por DDG até 2030

5.5. Projeção de preços do DDG, do farelo de soja e do milho até 2030

EQUIPE

Ana Luiza Lodi
Analista de Inteligência de Mercado

Fábio Rezende
Analista de Inteligência de Mercado

Felipe Almeida
Estagiário de Inteligência de Mercado

Fernando Maximiliano
Analista de Inteligência de Mercado

Gabriela Fontanari
Trainee de Inteligência de Mercado

Isabela Mendes
Estagiária de Inteligência de Mercado

Janaine Machado
Tradução e revisão

João Paulo Botelho
Especialista em Inteligência de 
Mercado

Lauren Cropper
Tradução e revisão

Lucas Pereira
Estagiário de Inteligência de Mercado

Matheus Costa
Analista de Inteligência de Mercado

Natália Vinieri
Analista de Negócios

Vitor Andrioli
Analista de Inteligência de Mercado

Renato Rasmussen
Diretor de Inteligência de Mercado

Quer saber mais 
sobre este estudo? 
Nós da INTL FCStone somos 
pioneiros na análise do etanol 
de milho e do DDG no Brasil e 
colocamos toda a nossa 
experiência sobre este setor 
recente e cheio de potenciais 
à sua disposição!

Entre em contato, e solicite 
uma amostra do conteúdo!

Natália Vinieri
natalia.vinieri@intlfcstone.com
+55 19 2102 1346
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Fale com Natália Vinieri
natalia.vinieri@intlfcstone.com
+ 55 19 2102 1346
Whatsapp: +55 11 99900 6047

Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150
Ala Oeste, Sala 203 – Jardim Madalena
CEP 13091-611 – Campinas-SP – Brasil

Rua Joaquim Floriano, 413
14º andar – Itaim Bibi
CEP 04534-011 – São Paulo-SP – Brasil

 

Aviso legal
A reprodução ou o uso das informações aqui dispostas, na íntegra ou em parte, seja em qualquer formato, sem autorização
expressa é proibida. Todos os direitos reservados. Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de
Privacidade, entre em contato conosco.

A INTL FCStone não é responsável por qualquer redistribuição deste material por terceiros, ou quaisquer decisões comerciais
tomadas por pessoas a partir deste material. As informações e/ou fatos contidos neste documento foram obtidas de fontes que
acreditamos ser de confiança, mas não há garantias quanto à sua exatidão ou integridade. Entre em contato com os especialistas
designados pela INTL FCStone para consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais. Estes
materiais representam as opiniões, os pontos de vista e as projeções do autor, salvo se indicado o contrário, e não
necessariamente refletem os pontos de vista e estratégias de negociação empregadas pela INTL FCStone. Todas as previsões de
condições de mercado são inerentemente subjetivas e especulativas, e resultados reais e previsões subsequentes podem variar
significativamente em relação a essas previsões. Nenhuma garantia é feita de que essas previsões serão alcançadas, sejam
expressas ou implícitas. Todos os exemplos são fornecidos apenas para fins ilustrativos, e não significam a possibilidade de
conseguir resultados similares àqueles dos exemplos.

A negociação de commodities e derivativos de balcão (mercado futuro, opções, swaps) não é adequada para todos os investidores
e envolve risco substancial de perdas, e você deve compreender completamente esses riscos, com suporte dos nossos consultores,
antes de negociar. As informações contidas neste material não constituem recomendação de estratégias de negociação, produtos
ou serviços de negociação prestados pela INTL FCStone e/ou oferta de compra ou de venda de quaisquer derivativos, a decisão
pelo tipo de investimento e/ou estratégias a adotar são de responsabilidade do cliente. O grupo de empresas INTL FCStone
somente negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à legislação aplicável à cada empresa
específica dentro do grupo. Resultados financeiros passados não são necessariamente indicativos de desempenho futuro e não
levam em conta objetivos particulares de investimento, condições financeiras, ou necessidades específicas de qualquer indivíduo.
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