Avaliação quinzenal da Safra 2017/18 (1ª quinzena de julho)
17 de julho de 2017
Clima e moagem no C-S do Brasil
O clima seco no Centro Sul do Brasil continua a pressionar os preços do açúcar no mercado
internacional. As chuvas abaixo da média fazem com que a moagem fique próximo das
máximas e a produção de açúcar mantêm o mix acima do esperado. Como podemos ver no
gráfico abaixo, na 2q/jun e 1q/jul as chuvas foram praticamente zero e a projeção é que a
precipitação permaneça nesses patamares na próxima quinzena.
Chuvas no C-S do Brasil e Previsão de precipitação na América do Sul
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Outro ponto também chamou a atenção, a moagem que deveria estar próxima da máxima,
mas ficou aquém do nosso esperado. Ponderando pelo número de unidades em funcionamento
e os dias operacionais (sem chuva) temos a moagem esperada. Porém nas últimas 3 quinzenas
a moagem real ficou abaixo da moagem esperada. Isso pode ter 2 causas: 1) o potencial de
moagem do agregado das usinas diminuiu nessa safra (fechamento de usinas); ou, 2) as
unidades estão “segurando o pé” na colheita. A primeira opção parece não fazer sentido,
então a segunda opção parece ser a mais razoável. Isso ocorreu claramente na safra passada,
quando as usinas diminuíram a moagem para aumentar a produção de açúcar.
Devido a forte queda nos preços do açúcar, prejudicar a moagem para incrementar a
produção de açúcar não parece fazer sentido. Contudo, pode ser o caso de usinas que
estejam se esforçando para cumprir contratos antigos. Como a comercialização do açúcar no
Brasil está atrasada, esse efeito deveria acabar logo. Porém, nesse ponto da safra, as usinas
estão se comportando como se buscassem a maximização da produção de açúcar. Um cenário
que estava abandonado pela redução dos preços do açúcar.
Lembrando também que a produtividade agrícola até agora está melhor que na safra ‘16/17,
o cenário brasileiro atual está bem bearish para o açúcar. No entanto, isso pode deve se
alterar caso o mix de produção se torne mais alcooleiro nas próximas quinzenas, conforme os
preços estão indicando. Além do fato, que esse clima seco deve atingir a produtividade
(algumas regiões receberam menos de 40 mm de chuva nos últimos 2 meses). Canaviais mais
velhos têm raízes mais superficiais, e assim, menor capacidade de buscar água do subsolo.

Influência nos preços da gasolina
A política de preços de combustíveis da Petrobras continua a influenciar o mercado de
açúcar. Com a mudança da periodicidade das variações de preços no mercado de gasolina no
Brasil parece que alteraram também a percepção do preço a ser cobrado internamente.
Formalmente, a empresa comunicou ao mercado que irá trabalhar com um preço de
internação do preço internacional e uma taxa de lucro e remuneração pelo risco da atividade
(markup). Entretanto, o mercado brasileiro ainda está em dúvidas sobre os “detalhes” dessa
conta, mas o que parece que está mudando é a taxa de lucro. Parece que a estatal está
disposta a receber menos pela gasolina do que estava há alguns meses.
Uma das hipóteses é que ela esteja espremendo suas margens para segurar e recuperar o
market share no mercado de combustíveis. O produto importado está ganhando mercado há
alguns anos e já deve estar atrapalhando a venda do produto nacional. Apesar de existirem
várias formas de olhar esse movimento, no entanto, uma das mais intuitivas é percebendo
que a produção nacional vem caindo nos últimos anos, enquanto as importações estão
constantes.
O baixo nível de utilização das refinarias, no Brasil, mostra que a capacidade ociosa no setor
está crescendo nos últimos dois anos. Para maximizar essa utilização será necessário expulsar
as importações, já que a demanda interna ainda está fraca. Para ganhar mercado é necessário
ter preços menores para inviabilizar as importações, processo conhecido como dumping. Se
nossa hipótese estiver correta, só após ocorrer a redução das importações é que os preços da
gasolina devem voltar a ficar acima do mercado internacional. Logo, o mercado de etanol vai
a reboque dos humores dessa política.
Utilização de refinarias e importação de derivados de petróleo no Brasil
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Índia
Nos últimos dias, o Governo da Índia aumentou a o imposto de importação do açúcar,
passando de 40% para 50%. Como havíamos comentado (no relatório do dia 20/jun), a janela
de importação estava se abrindo mesmo com o imposto de importação. Não será surpresa
alguma se o governo indiano aumentar novamente o imposto ainda neste ano, pois ainda tem
3 meses até o início da safra indiana. No momento
Já o clima no subcontinente indiano está construtivo para a próxima safra, apesar de algumas
regiões apresentarem diminuição nas chuvas. Em especial, na região central e sul da Índia
(onde se encontram Maharashtra e Karnataka). Enquanto, o norte (incluindo o estado de UP)
continua a receber chuvas acima da média histórica.
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Moagem quinzenal
Na 1q/jul, o clima ficou muito seco (virtualmente zero de chuvas). Além de o clima seco
ajudar ao mix de açúcar na produção da indústria permanecer próximo da máxima e o
aumento da quantidade de sacarose na cana, na parte agrícola.
A moagem quinzenal deve ser acima de 48 mln ton de cana. Além disso, o ATR kg/ton cana
deverá crescer marginalmente, enquanto o mix de açúcar deve permanecer constante. Assim,
a produção dessa quinzena deverá ser mais uma na sequência de quinzenas bearish.
Concluindo, a produção de açúcar deverá ser de aproximadamente 3,1 mln ton. Já para a
destilação de etanol, projetamos o total de 1.900 mil m³, sendo 880 mil m³ de anidro e 1.020
mil m³ de hidratado.

Produção - 1q/jul
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