Avaliação quinzenal da Safra 2017/18 (2ª quinzena de abril)
08 de maio de 2017
A União da Indústria da Cana de Açúcar (UNICA) deve divulgar no dia 16/maio (terça-feira) a
evolução da moagem e da produção dos derivados da cana-de-açúcar no C-S do Brasil na safra
2017/18. Essa divulgação mostrará os números acumulados até a segunda quinzena de abril
(2q/abr), ou seja, a segunda quinzena da safra nova. As últimas divulgações não foram
seguiram a regra de ser no primeiro dia da segunda quinzena consecutiva, mas acreditamos
que foi motivado pela ocorrência dos vários feriados dessa época.
Paridade do etanol
Como podemos ver no gráfico abaixo, o preço do etanol equivalente em açúcar está muito
próximo da paridade no Anidro e próximo da ponderação pelo custo de produção no Hidratado
(com custo de produção quase 10% menor que o açúcar). Sendo que essa conta é baseada em
uma usina modelo na região de Ribeirão, ou seja, as usinas que tem custo de frete maior
sempre são marginalmente mais propensas à produção de etanol. Contudo, o mercado tem
minimizado esse fato e tentamos avaliar a flexibilidade do mix de produção das usinas.
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

O primeiro argumento é que as usinas já fizeram a comercialização do açúcar e agora não
podem aumentar a produção do etanol em detrimento do açúcar. Vamos dividir essa resposta
em duas: 1) o planejamento agrícola e industrial das usinas já ocorreu e isso faz o mix de
produção mais rígido, e 2) pelo fato da comercialização do açúcar ser feito com contratos de
venda futuro e o etanol é vendido no mercado spot. A migração do mix para o açúcar é mais
flexível que a migração para o etanol.
No entanto, mesmo concordando com a rigidez, existe margem de manobra para as usinas,
afinal o produto final não é conhecido a priori (pois depende do clima) e a comercialização
leva isso em conta. Dessa forma, o mix de açúcar pode mudar durante a safra, especialmente
durante os meses de pico de ATR (julho a outubro).
Outro ponto é a inauguração de investimentos na produção de açúcar incentiva o maior mix
de açúcar, pois ninguém inaugura uma fabrica para deixa-la inoperante. De fato, porém
ocorreram mais investimentos na produção de branco que na produção do bruto, ou seja, a
produção de branco deve crescer por esse motivo, mas não necessariamente o bruto. Assim,
deveria afetar mais o prêmio do branco que o preço do açúcar #11.

Agora vamos ao ponto mais polêmico, a demanda pelo etanol está caindo. A demanda pelo
etanol caiu (e ainda cai) por causa dos preços relativos do biocombustível e da gasolina, que
estavam acima dos parâmetros históricos. Porém, com a queda de preço relativo, a demanda
voltará necessariamente. Se o mix de açúcar diminuir, a produção de etanol aumenta e os
preços relativos do etanol caem. Mas, no curto prazo, o preço do etanol em nível depende
mais do preço da gasolina no varejo doméstico do que do açúcar no mercado internacional. Já
o preço da gasolina depende tanto do preço petróleo e da taxa de câmbio. Porém, a queda do
preço do petróleo é um fator muito relevante para a desvalorização do real, ou seja, o preço
da gasolina em reais sempre compensada pela taxa de câmbio.
Quinzenal: clima seco
Na 2q/abr, acreditamos que o número de usinas operando na safra ‘17/18 tenha passado de
230 unidades, mas ainda estão abaixo do número na mesma época da safra passada. O que
era esperado pelo fato do nível de cana bisada ser virtualmente zero nesse ano. Dessa forma,
quando compararmos as quinzenas, os números dessa safra ainda estarão bem abaixo dos da
safra 2016/17. As comparações anuais são distorcidas no inicio da safra, pois as condições da
cana prematura contra a bisada faz um efeito muito grande sobre a produção. Como podemos
observar o nível e o mix de açúcar na produção das usinas está menor do que o mesmo
período do ano passado.
Além disso, o clima seco ajuda o inicio das operações das usinas, além de incrementar a
concentração de açúcar na cana. Segundo nosso modelo, aproximadamente 1,5 dias
operacionais de moagem foram perdidos em média pelas usinas, na região C-S do Brasil. Já o
conteúdo de açúcar na cana começa a subir de maneira por causa do efeito sazonal, mesmo
que aconteça alguma surpresa nessa quinzena, a tendência é de aumento daqui nas próximas
quinzenas.
Resumidamente, acreditamos que a moagem chegue acima dos 30 mln ton de cana e o ATR
kg/ton de cana deve atingir 112 kg na quinzena com ajuda do clima seco. Assim, a produção
de açúcar deverá ser de aproximadamente 1,3 mln ton. Já para o etanol, projetamos a
destilação total de 1.210 mil m³, sendo 380 mil m³ de anidro e 830 mil m³ de hidratado.
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