Avaliação quinzenal da Safra 2017/18(1ª quinzena de setembro)
19 de setembro de 2017
Paquistão
O governo do Paquistão liberou as usinas locais para exportar 500 mil ton. Essa liberação foi
requisitada pelas usinas locais há vários meses, época em que o mercado internacional estava
com preços bem acima dos atuais, porém o governo retardou a decisão. Agora, as usinas além
de pedir por mais liberações também pedem uma reparação pelo prejuízo, na forma de
subsídios a exportação.
A necessidade de subsídios é real para as usinas locais viabilizarem as exportações. Pois, em
julho, o governo liberou 300 mil ton, mas apenas 56 mil ton saíram. Por enquanto não há
certeza que esse subsídio virá, mas os rumores são de que a subvenção seria de $100/ton.
Além disso, ainda poderiam ocorrer novas liberações (entre 500 mil a 1 milhão ton)
adicionais.
Índia
Do outro lado da fronteira, a Índia reduziu a alíquota de importação para 25% (ante a taxa
normal de 50%) para uma quantidade de 300 mil ton, restrito as usinas da região Peninsular
(onde há déficit do produto). Na expectativa que essa quantidade seja suficiente para segurar
os preços até o início da próxima safra (a saber, em outubro).
Temporada de Furacões
A passagem do Furacão Irma por Cuba e pela Florida deve ter pouco na produção local, pois o
período de colheita começa em outubro. Os danos causados pelas enchentes e alagamentos
devem ser pequenos nos canaviais em período final de formação. Além de que se trata de
áreas de que abastecem mercados específicos (mercado americano e os tratados especiais de
Cuba) e não tem influencia direta no mercado internacional (Nº11 da ICE).
Prêmio do açúcar branco (WP)
O prêmio do açúcar branco caiu, na última semana, para o nível mais baixo dos últimos anos.
Essa forte queda já é causada pela proximidade das exportações europeias e reforçada pelo
produto paquistanês (como já foi comentado acima). A rapidez da queda do prêmio
impressionou, ainda mais por ter caído abaixo do $50/ton. Esse valor é emblemático, pois é o
nível médio que ele orbitava antes da saída da União Europeia do mercado.
Prêmio do açúcar branco: mínimas recentes
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Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

Europa
A expectativa da produção da safra ‘17/18 continua a surpreender positivamente, pois os
testes de produtividade da beterraba estão muito positivos. Na Alemanha, os testes indicam
recordes de rendimento agrícola. Resultados semelhantes devem aparecer também na França.
No último relatório do órgão governamental MARS já indica um incremento de 2,9% na
produtividade agrícola na UE. Assim, a produção da região deve ser maior que 19 mln ton de
açúcar.
Além disso, a francesa Tereos reportou que toda a exportação da sua divisão francesa já está
precificada (hedged). Apesar de ser um caso particular, mostra a disposição e posicionamento
do mercado em exportar na safra ‘17/18.
No entanto, nem tudo são flores para a indústria no velho continente, pois duas variáveis
estão diminuindo a competitividade do produto europeu: o aumento da taxa de câmbio e a
queda do prêmio do branco. Do início do ano até agora, o euro subiu de 1,05 USD/EUR para
1,20 USD/EUR (a forma de mostrar é invertida da forma do real), enquanto o premio caiu de
$90 para $48/ton. Isso fez com que o custo de produção em açúcar bruto equivalente subisse
de 13,4 para 17,8 cents/lb, ou seja, aumento de aproximadamente 30% nos custos. Essas são
variáveis importantes para entender o posicionamento do bloco em 2018.
Brasil
Após as chuvas de meados de agosto, o clima no C-S do Brasil secou novamente. Ainda mais, a
meteorologia promete que o clima continuará seco até o final do mês, o regime de chuvas se
instalará apenas em algum momento da 1q/out. Assim, o potencial da moagem e da
quantidade de sacarose contida na cana aumenta. Se traduzindo em um cenário construtivo
para a produção de açúcar.
Outro ponto que chama a atenção no mercado brasileiro é que os preços do etanol seguem
dando suporte para o preço do açúcar. Desde julho os preços estão muito próximos entre o
contrato Nº11 e o etanol hidratado em açúcar equivalente. Visto a baixa intenção de
produção de etanol, o patamar do preço etanol não deve continuar no restante da safra.
Outro fator que ajuda no curto prazo foi o forte aumento nominal do preço da gasolina, pois
cresce o consumo de etanol mesmo que a razão de preços não tenha se alterado tanto. Esse
foi o caso das saídas de etanol hidratado em agosto, o aumento na quantidade foi de 23%
m/m, mas a relação de preço ficou praticamente estável.
Projeção meteorológica (%normal) e Preços do açúcar e etnaol
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Moagem quinzenal
Na 1q/set, as chuvas cessaram novamente, praticamente nenhum dia operacional foi
perdido. Além disso, as usinas já aproveitaram para fazer a manutenção agrícola nas paradas
da ultima quinzena. Com aumento da qualidade da matéria-prima e aumento da participação
das usinas açucareiras, consideramos que o mix de açúcar na produção deve recuperar parte
da queda da última quinzena.
Resumidamente, a moagem de cana-de-açúcar deve ultrapassar os 47 mln ton. Sendo que
produção de açúcar deverá chegar aos 3,25 mln ton. Enquanto, a destilação de etanol chegou
aos 2,14 mln m³. Sendo divididos em 930 mil m³ de anidro e 1,210 mil m³ de hidratado.

Produção - 1q/set
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