Avaliação quinzenal da Safra 2017/18 (1ª quinzena de maio)
22 de maio de 2017
Ao que parece, a regra da divulgação das estatísticas quinzenais da UNICA se alterou.
Pararam de seguir regra na qual elas eram apresentadas no primeiro dia da segunda quinzena
posterior ao seu fechamento. Voltando ao modelo anterior, na qual não há data fixa, porém
elas são divulgadas mais cedo ao mercado, durante a primeira quinzena posterior ao seu
fechamento. Assim, ainda não temos o dia certo da divulgação, porém deverá até o final
dessa semana.
Clima chuvoso
A primeira quinzena de maio (1q/mai) foi relativamente seca, porém as chuvas retornaram
com força e deve continuar acima da média nos próximos 15 dias. Segundo as projeções
meteorológicas, as chuvas devem passar de 25 mm na 1q/mai para 120 mm na 2q/mai (na
média ponderada pela produção). Além disso, devemos observar um chuvoso início de junho,
o que atrapalha o início da safra.
Como sempre ocorre, esse fato tem dois efeitos diretos, redução da moagem de cana e a
diminuição do mix de açúcar das usinas. O efeito mais forte será a diminuição da moagem e,
consequentemente, a redução da produção de açúcar e de etanol. Essas chuvas podem
atrapalhar o mercado, pois essa produção já era esperada pelo mercado, visto a volumosa
nomeação de navios de açúcar nos portos brasileiros e a entrega física na bolsa do contrato
de maio. Ainda é cedo para dizer, mas isso deve atrapalhar o cronograma das exportações.
A redução da moagem afeta a produção de etanol e consequentemente o seu preço. Como o
mercado de etanol reflete rapidamente as variações no fluxo do produto, assim essas chuvas
devem segurar os preços do etanol. Pois dado o elevado número de usinas em funcionamento
era de se esperar que o preço do etanol caísse ainda mais. A relação de preços na bomba
ainda está na paridade aos olhos do consumidor (70% em São Paulo e quase 72% na média do
Brasil). É esperado que a relação de preços retraia até 65% (ou abaixo) durante o pico da
safra. Ou seja, a chuva atrasa a queda de preços relativos.
Além de que o período chuvoso é sempre prejudicial para o estresse hídrico da planta e
acumulação da sacarose (ATR kg/ton de cana). Resultando, também em um mix açucareiro da
produção menor que planejado anteriormente.
Os efeitos do excesso de chuva na moagem e produção do setor sucro-energético é bem
conhecido e não merece maior detalhamento. Porém, o mercado já trabalhava com uma
expectativa de clima favorável para a safra, pois as projeções do El niño se alteraram nas
últimas semanas. Há alguns meses, as projeções meteorológicas eram de um forte efeito do El
niño ainda no 1S17, agora estão apontando para um efeito moderado e começando no 4T17.
Lembrando que, o mercado sempre tenta antecipar os fatos, assim são as mudanças na
expectativa (ou surpresas) que alteram os preços.
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Quinzenal: uma boa quinzena
Na 1q/mai, o clima seco ajudou a operação das usinas, com mais dias de moagem e
incremento da concentração de açúcar na cana. Segundo nosso modelo, pouco mais de um dia
operacional de moagem foi perdido nessa quinzena, em média, na região C-S do Brasil. Aqui
faremos uma mea culpa, na quinzena passada nosso modelo apontou para um número muito
baixo de dias perdidos de chuva. Já corrigimos o problema e esperamos que isso não volte a
acontecer.
Resumidamente, acreditamos que a moagem se aproxime dos 37 mln ton de cana e o ATR
kg/ton de cana deve atingir 121 kg na quinzena com a ajuda do clima seco. Assim, a produção
de açúcar deverá ser de aproximadamente 1,97 mln ton. Já para o etanol, projetamos a
destilação total de 1.390 mil m³, sendo 600 mil m³ de anidro e 800 mil m³ de hidratado.
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Etanol anidro (bln l)
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Etanol hidratado (bln l)
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3.0

-32.2%

ATR/ton cana

124

121

-2.7%

120

115

-3.6%

Mix (%)

Açúcar

44%

47%

42%

44%

Etanol

56%

54%

58%

56%

* Projeção PINE Macro & Commodities Research

Research: Commodities - PINE
Lucas Brunetti

Disclaimers
Informações relevantes
1. Estes comentários e recomendações foram elaborados pelo Banco Pine S.A. (“Banco Pine”) Estes
comentários e recomendações possuem caráter informativo, têm como único propósito fornecer
informações e não constituem, nem devem ser interpretados como oferta ou solicitação de compra
ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios
específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações contidas nestes comentários e
recomendações são consideradas confiáveis na data da divulgação destes comentários e
recomendações e foram obtidas a partir de qualquer das seguintes fontes: (i) fontes indicadas ao
lado da informação; (ii) preço de cotação no principal mercado regulado do valor mobiliário em
questão; (iii) fontes públicas confiáveis; (iv) base de dados do Banco Pine. O Banco Pine não declara
ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais
informações. Estes comentários e recomendações não são declarações completas ou resumos dos
valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados. As opiniões, estimativas e
projeções expressas nestes comentários e recomendações refletem o atual julgamento do analista de
investimento responsável pelo conteúdo destes comentários e recomendações na data de sua
divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Da mesma forma, as cotações e
disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativas e sujeitas a alterações sem
aviso prévio. O Banco Pine não está obrigado a atualizar, modificar ou corrigir estes comentários e
recomendações, nem informar o leitor sobre tais alterações.
2. Os analistas de investimento responsáveis pela elaboração destes comentários e recomendações
certificam que as opiniões expressas nestes comentários e recomendações refletem de forma precisa
e exclusiva suas visões e opiniões pessoais a respeito de toda e qualquer empresa analisada ou seus
valores mobiliários e foram produzidas de forma independente e autônoma. Uma vez que as opiniões
pessoais dos analistas de investimento podem ser divergentes entre si, o Banco Pine pode ter
publicado ou vir a publicar outros comentários e recomendações que não apresentem uniformidade
e/ou apresentem diferentes conclusões em relação às informações fornecidas nestes comentários e
recomendações. Os analistas de investimento declaram que não mantêm qualquer vínculo com
qualquer indivíduo que mantenha relações comerciais de qualquer natureza com as empresas
analisadas nestes comentários e recomendações e que não recebe qualquer remuneração por serviços
prestados, nem mantêm relações comerciais com empresas ou pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que represente os interesses das empresas analisadas nestes comentários
e recomendações. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não detém, direta ou
indiretamente, posições em valores mobiliários emitidos pelas empresas analisadas nestes
comentários e recomendações em sua carteira de investimentos pessoal, não têm interesse
financeiro e não estão pessoalmente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de tais
valores no mercado. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não atua como
administrador, diretor ou membro do conselho consultivo das empresas analisadas nestes
comentários e recomendações.
3. A remuneração do analista de investimento é determinada pelos diretores do Banco Pine. Como
todos os funcionários do Banco Pine e suas empresas afiliadas, a remuneração dos analistas de
investimento é influenciada pelo resultado geral desta(s) companhia(s). Sendo assim, a remuneração
do analista de investimento pode ser considerada indiretamente relacionada a estes comentários e
recomendações, entretanto o analista de investimento responsável pelo conteúdo destes
comentários e recomendações garante que nenhuma parcela de sua remuneração esteve, está ou
estará, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas

contidas nestes comentários e recomendações ou ligada a precificação de quaisquer dos valores
mobiliários discutidos nestes comentários e recomendações.
4. O Banco Pine, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle comum podem
possuir participação acionária, direta ou indireta, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital
social das empresas analisadas nestes comentários e recomendações, e podem estar envolvidas na
aquisição, alienação ou intermediação de tais valores no mercado. O Banco Pine, suas controladas,
seus controladores ou sociedades sob controle comum declaram que recebem, ou pretendem
receber,remuneração por serviços prestados para as empresas analisadas nestes comentários e
recomendações ou para pessoas a ela ligadas.
5. Os instrumentos financeiros discutidos nestes comentários e recomendações podem não ser
adequados para todos os investidores. Estes comentários e recomendações não levam em
consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de
qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em
suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas informações
contidas nestes comentários e recomendações. Caso um instrumento financeiro seja expresso em
uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar
adversamente o preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor destes
comentários e recomendações assume quaisquer riscos de câmbio. A rentabilidade de instrumentos
financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode, direta ou indiretamente, aumentar
ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros,
e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nestes comentários e
recomendações em relação a desempenhos futuros. O Grupo Pine se exime de qualquer
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
destes comentários e recomendações ou de seu conteúdo.
6. Estes comentários e recomendações não podem ser reproduzidos ou redistribuídos para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito
do Banco Pine. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos nestes
comentários e recomendações estão disponíveis sob consulta.

Certificação de analistas
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório de análise são certificados de acordo com a
regulamentação brasileira.

