Açúcar: Índia na berlinda
03 de março de 2017
Os problemas que as usinas indianas estão apresentando não é novidade no mercado, já se
vão alguns meses que a quebra de safra é conhecida. Porém, a cada rodada de revisão das
estimativas da produção caem mais e mais. O pessimismo sobre a safra do país asiático se
renova a cada evento do setor. Já é consenso que a safra 2016/17 será bem menor que a
2015/16 que já havia sofrido com o clima.
Os preços no mercado internacional (Nova Iorque e Londres) respondem às revisões de safra
indiana (exceto pelo momentum bearish do entrega de março) e, da mesma forma, os preços
internos na Índia chegam às máximas recentes. Porém esses preços precisam subir ainda mais
para resolver o seu desequilíbrio doméstico.
Preços de açúcar: Londres e Índia e Produção de açúcar na Índia
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O efeito dessa quebra de safra será uma redução dos estoques domésticos indianos, porém a
questão será o quão confortável ficará o Governo da Índia com esses baixos estoques. Pois
pelo fato do açúcar ser um item da base da alimentação da população local o governo tem
grande ingerência sobre esse mercado. É conhecido que o Governo Federal tenta manter os
preços do açúcar no varejo reduzidos, enquanto os governos estaduais se esforçam para
manter os preços da cana de açúcar entregue pelos produtores altos, fazendo dessa uma
equação difícil de resolver.
O quanto menor forem os estoques finais da safra ‘16/17 mais vulnerável será a posição do
governo, pois mais voláteis serão os preços. Uma alta de preços dos alimentos é sempre
impopular e incomodam os planos dos governantes.
Estoques baixos
Como podemos ver abaixo, nossa expectativa de estoques finais da Índia é a menor dos
últimos anos e a forma mais fácil de reverter isso será o aumento das importações. As
importações de açúcar bruto é uma pratica comum na Índia, porém as exportações de açúcar
branco são ainda maiores. Parte dessas exportações é de refinarias de açúcar que importam o
açúcar bruto e exportam o branco sem participar do mercado interno (e sem a incidência dos
impostos de importação). Enquanto outra parte é gerada diretamente baseada no açúcar
indiano, fazendo a Índia um país exportador líquido de açúcar.

'16/17

Na safra ‘16/17 é esperado que a maior parte das refinarias importem e vendam no mercado
local, fazendo o país um importador líquido nessa safra. No entanto, isso depende dos preços
relativos.
Uma das hipóteses levantadas pelo mercado é que o governo indiano irá zerar o imposto de
importação, ao menos por algum período e por uma quantidade limitada de toneladas. O
imposto de importação que atualmente é 40% do valor do açúcar de entregue nos portos
indianos pode vir à zero para facilitar as importações. Essa seria umas das possíveis políticas
tomadas pelo governo para aumentar seus os estoques finais.
Estoques finais de açúcar na Índia e Comércio externo de açúcar da Índia
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Zerando o imposto
Fizemos um exercício para saber qual seria o efeito de zerar o imposto de importação do
açúcar no mercado indiano e os resultados não foram muito animadores. Nos valores atuais do
mercado, a importação de açúcar para refino e venda na Índia não é atrativa, na verdade
gera um prejuízo de 224,5 dólares por tonelada. Já no cenário com o imposto de importação
zerado a importação aumenta a atratividade, porém ainda não se torna lucrativa (com
prejuízo de 16,2 dólares/tonelada).
Cabe aqui uma ressalva que esses são valores médios de custos, produtividade e fretes. Ou
seja, os valores se alteram para cada refinaria específica. Logo, a lucratividade da operação
será diferente da calculada.
Calculo de importação de açúcar na Índia: com X sem taxas de importação

Preço do Açúcar #11
FOB Santos

19.66 cents/lb
452.13 USD/ton

Preço do Açúcar #11
FOB Santos

19.66 cents/lb
452.13 USD/ton

CIF Índia
Imposto de importação
Preço desembaraçado

491.42 USD/ton
196.01 USD/ton
744.54 USD/ton

CIF Índia
Imposto de importação
Preço desembaraçado

491.42 USD/ton
USD/ton
536.31 USD/ton

Preço refinado

811.03 USD/ton

Preço refinado

602.80 USD/ton

Preço na Índia
Lucro/ Prejuízo

39,130 INR/ton
-224.46 USD/ton

Preço na Índia
Lucro/ Prejuízo

39,130 INR/ton
-16.24 USD/ton

Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Dessa forma não esperamos que o fim do imposto de importação cause uma avalanche de
compras indianas (mas, claramente, será considerado bullish pelo mercado). Será necessário
que o prêmio do açúcar indiano suba (por exemplo, o preço indiano aumente mais que o
internacional) para fomentar as importações. Apesar da grande quebra de safra, o mercado
local não está muito descolado do mercado internacional. Contudo, estamos no final da safra
indiana e quando as usinas cessarem suas atividades o preço local deverá subir.
Além do fato de que caso se concretize a previsão da volta do fenômeno meteorológico do El
niño no segundo semestre de 2017, deverá ser mais um fator bullish no mercado indiano. Pois
o efeito clássico dele é a seca na Índia.
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