Açúcar: nova regra de preços da gasolina
16 de setembro de 2016
Nas últimas semanas foram divulgadas duas variações nos preços dos combustíveis fósseis no
Brasil (dia 14/out e 8/nov), além de afirmar uma metodologia de precificação com base
mensal. Essa será uma mudança grande no mercado de combustíveis no Brasil se persistirem
nos próximos anos e acarretará em mudanças no mercado de açúcar. De modo geral, essa
alteração é boa para a indústria, pois irá atrelar a lógica do sistema de preços nesses
mercados, apesar da redução de preços no curto prazo.
Nova regra divulgada
A nova regra de preços que irá balizar o mercado de combustíveis de gasolina e diesel no
Brasil é focada na ideia da paridade de importação dos combustíveis e na utilização das
refinarias nacionais. A paridade de importação é basicamente a cotação no mercado
internacional multiplicado pela taxa de câmbio, somados os custos de transporte, seguro,
tarifas portuárias, etc. e adicionalmente uma taxa de remuneração da atividade (ou markup).
O markup é a variável que pode ser fixada pelo poder de monopólio, após vários anos estando
no terreno negativo, ele se tornou positivo nos últimos meses.
O markup bem positivo fez com que várias empresas entrassem no mercado para se
aproveitar dessa arbitragem. A participação do produto importado chegou a 14% no
acumulado do ano, porém isso é só um pouco a mais que os 12% de 2015. O fator importante é
que várias empresas (ou tradings) estão entrando nesse mercado que antes não era operado
por essas empresas.
Um dos fatores fundamentais para a fixação do markup na equação de preços dos
combustíveis deve ser a utilização das refinarias nacionais, que apresentaram uma queda
importante em 2016 como pode ser observado no gráfico abaixo. A utilização abaixo dos 100%
é normal em todas as indústrias, pois são necessárias revisões e ajustes, mas próximas a 80%
já mostra uma indústria subutilizada. O fato do consumo de derivados de petróleo estar em
queda durante a atual recessão que assola o país é um ponto importante para a utilização,
porém o fato das importações estarem crescendo mostra o mercado está distorcido.
Nossa estimativa de margem da importação (que pode ser interpretado como o markup)
mostra que a margem de importação do diesel estava muito mais atrativa que da gasolina
antes da última mudança de preços e continua mais atrativa. A margem do diesel estava em
R$316/m3 (considerando a taxa de câmbio de R$ 3,36/US$) quando o preço interno de
R$1,759/L na refinaria (sem impostos), caindo para R$134/m3 com o preço interno de
R$1,576/L. Já a gasolina a margem era de R$88/m³ quando o preço da gasolina na refinaria
estava em R$1,50/L, passando para R$48/m³ com o novo preço de R$1,46/L.
Custo de internação e margem de Combustíveis E Utilização de refinarias no Brasil
Diesel

Gasolina

110%

Utilização das refinarias (%total)
2014

Seguro/Desembaraço

$138.03
$0.02
$364.69
$25.00
$1.93

$135.86
$0.02
$358.96
$25.00
$1.88

FOB Brasil - sem imposto - (US$/m³)

$387.87

$378.84

Preço final - com imposto- (R$/m³)

R$ 1,442

R$ 1,412

US Gulf (cents/gallon)
Custo de embarque
Custos sem impostos - (US$/m³)
Custo de Frete - (US$/ton)

2015

2016

100%
90%
80%
70%

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

50%
Agosto

R$ 48

Julho

R$ 1,460

60%

Junho

R$ 134

R$ 88

Maio

R$ 1,576

R$ 1,500

Abril

Margin (R$/m³)

R$ 316

Março

Preço no mercado spot - Mercado interno Brasil

R$ 1,759

Fevereiro

Margin (R$/m³)

Janeiro

Preço no mercado spot - Mercado interno Brasil

Fonte: ANP, Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Essa margem deverá permanecer positiva e alterar ao longo do tempo. Sendo que quando a
taxa de utilização da capacidade das refinarias estiver próximo aos 100% a margem deverá ser
maior, enquanto a taxa de ocupação estiver baixa a margem deverá se reduzir. Dessa forma,
entendemos que ainda há espaço para redução da margem do diesel, mas a margem da
gasolina deverá ser mantida constante. Porém mesmo que a markup de permaneça constante,
os preços continuarão a se alterar em função dos preços internacionais do petróleo e da taxa
de câmbio.
Histórico da diferença
Nos últimos anos, tanto a gasolina quanto o diesel foram comercializados no Brasil em
patamares menores que a sua paridade de importação. Isso significa que por muitos anos a
“janela de importação” estava fechada para o mercado local, apesar de terem ocorrido
importações. Como em alguns anos essa diferença bem expressiva, percebesse que a política
energética favoreceu os consumidores de combustíveis fósseis nos últimos anos no Brasil.
Uma das razões para a antiga política energética era a inflação, porém como podemos
observar que apesar da variação no final do período observado os preços estão iguais, ou seja,
os períodos que os preços aumentassem a inflação brasileira foram seguidos de outros
deflacionários.
Preços de combustíveis observado no Brasil e o histórico seguindo a nova regra
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Preços de mercado tem mais volatilidade
A lógica de preços seguindo os mercados internacionais traz maior volatilidade ao mercado
nacional do que a política anterior. A volatilidade entre a política nova e a anterior não são
comparáveis, visto que é possível contar nos dedos as vezes que os preços mudaram nos
últimos 10 anos.
Porém a volatilidade dos preços dos combustíveis em reais é menor do que a volatilidade dos
preços em dólar, pois a determinação da taxa de câmbio brasileira é muito influenciada pelos
preços das commodities. Ou seja, a taxa de câmbio suaviza a variação dos preços dos
combustíveis no mercado internacional.
Adicionalmente, como curiosidade, a média mensal dos preços da gasolina nos últimos 10
anos apresentou um desvio padrão de 27,5% em dólares e 22% em reais. Da mesma forma, o
preço do diesel tem desvio padrão de 29% em dólares e 23% em reais.
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Se a história fosse diferente...
Com a mesma motivação que montamos o exercício acima com os preços internos do diesel e
da gasolina, montamos um exercício para mensurar a diferença dessa política no mercado de
açúcar e etanol no Brasil. Como todo exercício alterando o passado, as relações não são
totalmente respeitadas pelos modelos, mas é uma importante ferramenta para se
compreender as possibilidades do mercado.
Nesse modelo, estimamos os preços da gasolina no mercado interno igual à regra atual de
preços (descrita acima) e o pressupomos a relação entre os da gasolina e do etanol igual à
histórica. Além disso, consideramos que os custos de frete e as margens da rede de
distribuição e do varejo permaneceram iguais as históricas.
Dessa forma, os preços pagos às usinas deveriam ser relativamente maiores que os praticados
praticamente desde 2006, especialmente entre os anos de 2011 até 2014 (chegando a mais de
50% em alguns meses). A partir de meados de 2014 os preços seriam muito próximos dos
atuais.
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...o mercado de açúcar seria outro.
Além dos preços mais elevados dos combustíveis (tanto fosseis quanto renováveis), a mudança
também alteraria a produção brasileira de açúcar, por causa da maior atratividade dos
combustíveis em relação ao açúcar. Claramente, essa maior atratividade se traduz uma
produção maior de etanol e menor de açúcar. Segundo nossos cálculos nas últimas 4 safras em
3 delas a produção de açúcar no C-S do Brasil seria menor.
Dessa forma tanto os anos que apresentaram grandes superávits globais de açúcar
apresentariam superávit menor, quanto o período de inflexão para o déficit global também
viria antes. Já na última safra a produção de açúcar no C-S do Brasil seria maior que a
observada, pois os preços dos combustíveis deveriam ser maiores.
Além disso, como podemos perceber, os mercados de açúcar e de combustíveis globais serão
mais ainda mais integrados. Finalmente, a tão relatada correlação entre os preços do açúcar
e do petróleo tendem a aumentar.
No entanto, uma produção brasileira menor (que resulta em uma produção mundial menor)
levaria a uma relação de estoque/consumo mundial menor e consequentemente levaria a uma
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reação dos preços. Ou seja, o preço do açúcar iria subir e não seria tão mais vantajosa a
produção do etanol do que está no modelo e o total de açúcar produzido não seria tão grande
quanto o modelo aponta. Por isso, não é tão interessante olhar para um período histórico
muito grande.

Produção de açúcar no C-S do Brasil E Estoques Mundiais
Produção de açúcar no C-S do Brasil (mln ton)
40

modelo

Variação nos estoques mundiais de açúcar (mln ton)
10

observado

modelo

7.3

observado

35.3
34.2

35

5
31.6

30.6

30.5

3.8
1.8

1.4

31.0 30.5
-

30
26.8

-2.3

-1.9

-5

25

-7.5 -8.0

-10

20
12/13

13/14

14/15

15/16

12/13

13/14

Fonte: UNICA,USDA, Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Research: Commodities - PINE
Lucas Brunetti

14/15

15/16

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.

