Avaliação quinzenal da Safra 2017/18 (1ª quinzena de junho)
20 de junho de 2017
“Curto prazismo”
Os preços do açúcar continuam a refletir a sequência de eventos (baixistas, visto que o preço
caiu) relacionados com o mercado brasileiro. A queda nos preços do etanol é um dos
principais motivos, pois a atratividade do combustível renovável sempre pode induzir a uma
maior ou menor produção de açúcar no Brasil. Já que o preço do etanol sofre com a
sazonalidade típica do início da safra. Assim, a paridade do etanol, em açúcar equivalente,
continua a cair e a derrubar a sustentação do preço do açúcar.
Açúcar e etanol: equivalente e paridade
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Além da dinâmica própria do etanol, os preços da gasolina no Brasil estão apresentando
quedas consecutivas. Isso se traduz em preços relativos do etanol piores aos olhos do
consumidor, afastando a demanda.
Isso faz com que o mercado esteja observando com maior ansiedade os preços da gasolina no
Brasil. Essa “aflição” é amplificada com a notificação da nova política de preços da Gasolina,
essa irá refletir os preços do petróleo e do real. Sendo que, nos últimos dias, foi anunciado
que as mudanças podem acontecer com uma frequência maior que mensalmente. Isso fez com
que o preço do adoçante ficasse ainda mais correlacionado com o combustível fóssil. Isto é,
os preços do petróleo WIT caíram de próximo 51 USD/barril para quase 43 USD/barril em 30
dias é mais um motivo para a queda do açúcar em Nova Iorque.
Clima: “ajuda dos céus”
Adicionalmente, o clima é um fator bearish para o açúcar, pois está seco no Brasil
(aumentando a moagem) e chuvoso na Índia (aumentando o potencial da safra que começará
em alguns meses). O período das monções começou com chuvas acima da média em varias
regiões, inclusive em Maharashtra (estado indiano que mais sofreu com a seca no ano
passado). Contudo, essa análise depende da continuidade das chuvas nos próximos meses para
que seja traduzida em maior produtividade agrícola e elevação dos reservatórios.
Na perspectiva de curto prazo, como foi previsto na última quinzena, as chuvas cessaram em
junho e chegaram às mínimas em meados do mês. Sendo que no início da 2q/jun as chuvas
previstas estão muito perto de zero na maior parte da região canavieira. Isto posto,
aumentando a moagem quinzenal da 1q/jun e 2q/jun, além do conhecido efeito positivo
sobre a concentração de sacarose na cana e no mix de açúcar na produção.
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Como podemos ver nos mapas abaixo, o passado (à esquerda) mostra que choveu pouco e as
previsões (à direita) são que elas fiquem muito próximas de zero nas próximas semanas.
Chuvas no Brasil Histórico (mm) E Projeções (% do normal)

Fonte: NOAA/NCEP; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Importação de açúcar: é o preço...
Saindo da análise de curto prazo, com a queda nos preços internacionais de açúcar, a
importação do produto está mais atrativa que há alguns meses. Como, por exemplo, no caso
da Índia, devido à estabilidade do preço local, a importação de açúcar está lucrativa. Tanto
se for importado dentro da quota (sem imposto de importação), quanto se não for fora da
quota (com o imposto de importação de 40%). Sendo assim, a importação de açúcar do
mercado internacional pelos indianos deve aumentar nas próximas semanas. Ao contrário do
que ocorria em março (quando a liberação ocorreu), pois a janela de oportunidade da
importação não estava aberta.
Na China, o preço do açúcar no mercado local segue estável e ignorando os preços
internacionais (acima dos 900 USD/ton), o que faz a importação de açúcar ser lucrativa.
Mesmo com a tão alardeada elevação da taxa de importação (fora da quota) de 50% para 95%,
a importação do adoçante ainda faz sentido, como pode ser observada no gráfico abaixo.
Afinal, o objetivo do governo chinês não é impedir a importação do produto, mas que ele não
caia de preço. Uma das hipóteses é que ele não quer a produção de etanol de cana, pois ele
está se esforçando para incrementar a produção de etanol de milho. O governo chinês está no
processo de “destocking” (diminuição dos estoques estatais) de milho e quer que a indústria
de etanol consuma essa matéria prima velha e de baixa qualidade.
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Quinzena
Na 1q/jun, voltamos ao clima seco que é benéfico para moagem quinzenal. O clima seco,
mesmo que frio, aumenta a quantidade de sacarose na cana-de-açúcar. Ou sendo mais
explicito a baixa temperatura não atrapalha o ATR kg/ton de cana, como dizem alguns
analistas. No entanto, a continuidade do frio pode atrasar o desenvolvimento da cana que
será colhida nos meses finais da colheita.
Segundo nosso modelo, poucos mais de 1,7 dias operacionais de moagem foram perdidos
nessa quinzena, em média, na região C-S do Brasil. Assim sendo, acreditamos que a moagem
fique próxima dos 44 mln ton de cana e a sacarose retirada da cana deve orbitar próximos aos
129 kg de ATR kg/tdc na quinzena. Além do mix de açúcar chegar aos 49% da utilização as
usinas. De forma que, a produção de açúcar deverá ser de aproximadamente 2,6 mln ton.
Enquanto o etanol deve chegar na destilação total de 1.690 mil m³, divididos entre 770 mil
m³ de anidro e 910 mil m³ de hidratado.
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Informações relevantes
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