Açúcar: menor renovação, menor oferta
13 de junho de 2017
A dinâmica dos preços do açúcar surpreendeu a maior parte da indústria nos últimos meses,
visto a sua elevada volatilidade. Em poucos meses, passamos da máxima dos últimos 5 anos
(atingida em out/16) para o atual patamar, que é próximo das mínimas das últimas 52
semanas (1ano). Como era de se esperar, isso causa uma forte mudança no planejamento das
usinas. No curto prazo, a mudança nos preços deve alterar o mix de açúcar na produção das
usinas, como já está sendo bem alardeado pelos analistas de mercado. No longo prazo, essa
mudança deverá influenciar nos investimentos das usinas. O fato do aumento nos preços do
açúcar ter tido vida curta, fez com que grandes investimentos nem chegaram a ser feitos. Os
únicos investimentos realizados ficaram restritos, de maneira geral, na renovação dos
canaviais e nos incrementos na fabricação de açúcar.
Adentrando no setor agrícola, os investimentos da safra 2017/18 na parte agrícola ainda estão
sendo feitos e só serão conhecidos ao final de 2017. No entanto, já passamos pelo período
mais intenso de plantio de cana-de-açúcar, a janela da renovação da cana de ano e meio já se
fechou. Dessa forma, levantamos o valor da renovação da cana de ano e meio na safra
2017/18 e percebemos que ele aumentou frente à safra passada, estimamos um crescimento
próximo a 25% a/a, como pode ser observado no gráfico abaixo. Contudo, apesar de positivo
admitimos que esse valor seja uma surpresa negativa para o mercado, pois: 1) as margens do
açúcar eram extremamente elevadas nos meses do planejamento do plantio; 2) a idade média
de corte já era a maior dos últimos anos; e, 3) do ponto de vista estatístico, partimos de um
valor historicamente baixo.
Conforme comentado anteriormente, ainda estamos no período do plantio da cana de inverno
e de ano, porém já revisamos para baixo nossa estimativa das áreas renovação. Em razão do
começo do plantio mais fraco e dos preços bem menores, acreditamos que renovação dos
canaviais como um todo deverá ser menor que esperávamos anteriormente. Dessa maneira,
projetamos que a área de cana de ano e de inverno somadas deverá ser próxima a da safra
passada (só não será pior, por causa da rigidez do planejamento agrícola). Dessa forma, a
idade média de corte irá aumentar novamente na próxima safra, renovando máximas
recentes.
Renovação dos canaviais e Idade média de corte no C-S do Brasil
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Apesar de, nesse momento, a safra 2018/19 parecer longínqua, a natureza do ciclo da canade-açúcar faz com que essas decisões de renovação determinem o potencial da produtividade
agrícola da próxima safra e exerçam forte influência nas próximas. O potencial da próxima
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safra já está sendo determinado e indica que não haverá aumento na disponibilidade de cana.
Refazendo nossos cálculos com a nova projeção da idade média de corte, concluímos que
deve ocorrer uma queda para 570 mln ton na disponibilidade de cana para a safra ‘18/19, a
quarta queda consecutiva. Já a moagem esperada deveria ser próxima dos 559 mln ton,
baseado em um clima e quantidade de cana bisada normal. Sendo que para a safra de ‘17/18
esperamos uma disponibilidade de 592 mln ton e a moagem de 580 ml ton.
Apesar de diminuir a assertividade da nossa previsão, é importante salientar que o clima é
uma variável muito importante na produtividade final, isto é, um clima benéfico pode se
sobrepor ao potencial de uma idade de corte. Por exemplo: um canavial com menor potencial
do que outro pode ter maior produtividade que se o clima for mais construtivo para o
primeiro do que para o segundo.
Produtividade por idade de corte e Disponibilidade de cana no C-S do Brasil
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Outro ponto a ser considerado é que a diminuição da taxa de reforma nessa safra, em última
análise, é uma postergação dos investimentos nos canaviais. Nos próximos anos, os
investimentos serão alavancados, pois a área a ser reformada será ainda maior. Em algum
momento todos os campos terão de ser reformadas, caso a indústria continue a trabalhar no
patamar da taxa de renovação histórica.
Apesar de agronomicamente desejável, a maximização da produtividade nem sempre é a
melhor decisão econômica. A taxa de renovação ótima (economicamente) depende da razão
entre os preços dos produtos da cana, produtividade agrícola e o preço da terra. Assim, para
cada cenário de preços formulado pela usina há uma taxa de renovação diferente, não
havendo uma resposta única ou definitiva. Assim, acreditamos que a indústria escolherá entre
duas opções diferentes: uma grande reforma nos próximos anos ou trabalhar com uma taxa de
renovação menor.
Novo patamar, nova realidade
Uma das possibilidades é que a indústria esteja migrando para uma taxa de renovação média
menor. As implicações disso seriam mistas, com o aumento da idade média de corte,
diminuição da produtividade e diminuição da área a ser renovada. Montamos um exercício
simplificado, apenas para quantificar essas variações. No nosso exercício, uma usina passa a
renovação dos seus talhões de a cada 6 anos para a cada 8 anos, o que se traduz em uma
queda da taxa de renovação de 16,7% para 12,5%. Assim, a idade média dos cortes passaria
de 3,5 para 4,5 cortes. Enquanto a produtividade média (utilizando o as médias do C-S do
Brasil) cairia 5%, de 76,4 para 72,9 ton/ha. No entanto, a área renovada anualmente cairia
22%.
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Entretanto, para balizar se a redução de 5% na produtividade agrícola é compensada pela
redução de 22% na área reformada é necessário conhecer os custos e receitas de cada usina.
Porém em um cenário pessimista de preços cadentes no longo prazo, a diminuição sistêmica
da produtividade agrícola no C-S do Brasil parece ser sistêmica.
Uma grande reforma por vir
Outra possibilidade seria uma forte retomada na reforma dos canaviais nos próximos anos,
hipótese essa que foi cogitada que acontecesse já em 2017. Claramente, essa hipótese não se
concretizou, porém existem outros motivos para que isso acontecesse além dos preços.
Existem outras opções do que as usinas podem fazer com as margens maiores que também são
estratégicas, por exemplo: reduzir dívidas, aumentar o caixa, remunerar os acionistas, etc.
Assim, montamos outro exercício usando o pressuposto que a taxa de reforma de longo prazo
se mantém estável e estamos apenas em um momento de pessimismo pontual, que será
recuperada na próxima safra. Assim, para a idade média do corte retonar á média dos últimos
10 anos (3,35 cortes) na safra 2019/20, a taxa de reforma precisaria subir para 23% na safra
2018/19. Isso se traduz em um aumento de mais de 600 mil ha sendo reformado em todo o CS do Brasil, além da taxa média de renovação. Apenas para ilustrar, considerando um custo de
plantio aproximado de R$5 mil/ha, o investimento adicional seria de R$ 3 bilhões para as
usinas.
Adicionalmente, considerando que 64% da área seja reformada com cana de ano e meio,
aproximadamente 380 mil ha ficariam sem produzir na safra posterior à reforma.
Considerando a nossa produtividade da media do 5º ou mais cortes, significa que 24 mln ton
de cana a menos na safra ‘19/20. Sendo que eles retornariam a produtividade na safra 20/21.
Idade média de corte no C-S do Brasil
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Conclusão
Nossa análise para a safra ‘18/19 é que a relativa baixa reforma dos canaviais fará com que o
potencial da produtividade agrícola já esteja contratado. Porém a idade média de corte não é
a única variável para a determinação da produtividade, mas é uma das mais importantes e a
única que é conhecida anteriormente. Além disso, uma idade maior faz com que a cana seja
mais suscetível ás intempéries climáticas e pragas. Assim, essa informação deve basear as
perspectivas e decisões para a safra ‘18/19.
Também foram criadas duas hipóteses ilustrativas sobre a tendência da indústria para os
próximos anos. Porém a indústria não deverá aceitar uma situação de baixa produtividade,

porque a maior parte das usinas se encontra em áreas extremamente caras. No entanto,
também não devem fazer os vultosos investimentos que são necessários para normalizar a
idade média dos canaviais, visto que muitas usinas estão com dívidas elevadas. Assim,
acreditamos que a resposta deverá ser algo entre as duas, sendo que a taxa de reforma dos
próximos anos deverá ser menor que nos últimos 10 anos, mas maior que os níveis atuais.
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