
Setorial – Açúcar e Etanol

O setor de açúcar e etanol vive um momento promissor. O IBGE estima que esse é o produto de
54% das lavouras brasileiras, com incríveis 677 milhões de toneladas. Atualmente, os preços
estão pressionados para cima, novos mercados estão sendo desbravados e a tecnologia tem
melhorado a eficiência da produção. Avaliamos que as empresas do setor são boas opções de
alocação de ativos.

Primeiro, o mercado internacional da commoditie está em alta. A produção internacional só tem
perspectiva de reequilibrar a demanda aquecida em 2023, indo para o terceiro ano consecutivo
de queda na produção por motivos climáticos. O Brasil é o maior produtor do mundo de açúcar, o
que nos traz um potencial de ganhos bem interessante. Segundo a FAO, o Brasil deve representar
21% da produção em 2030, seguido da Índia com 18%.
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Vale destacar, que o mercado asiático deve se transformar nas próximas décadas, consumindo
cada vez mais açúcar. A urbanização da região, aliado a ascensão de boa parte da população para
a classe média, deverá aumentar o consumo per capita de açúcar. O que abre um novo corredor
de oportunidades, para atender essa região o Brasil será ainda mais acionado no futuro. Na
África, o consumo também deve crescer, mas no caso ligado ao aumento populacional. Pensando
na média global, o consumo deve crescer 1,4% a.a. até 2030, segundo a FAO.

O país também está experimentando um câmbio mais desvalorizado, o que estimula as
exportações. A tendência é que os patamares sigam altos, quando comparados ao histórico,
atraindo comprados estrangeiros.



Especificamente sobre 2021, temos a reabertura econômica estimulando o mercado de açúcar e
etanol. Segundo o IBGE, as vendas do varejo de maio já apontaram crescimento de 6,9% nos
combustíveis. Relação direta com mais pessoas vacinadas se deslocando mais. Uma das maiores
vantagens dos produtores é a flexibilidade, podem destinar seu produto para açúcar ou etanol
dependendo do cenário.

Ao cruzarmos esses dados com os indicadores de mobilidade do Google, observamos que as
pessoas estão saindo em ritmo semelhante ao pré-pandemia. O que deve se acentuar conforme
a população adulta se vacine nos próximos meses. A busca por mais lazer, viagens e o retorno ao
trabalho presencial estimularão os combustíveis com os carros circulando mais.
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A produção de cana, 677 milhões de toneladas em 2020, foi a que apresentou melhor
rendimento médio em quilogramas por hectare (75,657Kg/há), segundo o Instituto Millenium.
Porém, o gráfico mostra espaço para aprimorar a produtividade, considerando a distância entre
área plantada e colhida.
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Um alerta é o risco político. No primeiro trimestre, observamos o setor ser negativamente
impactado quando o governo realizou uma interferência no comando da Petrobras, por conta da
política de preços da companhia. Monitoramos uma forte pressão política nos preços de
combustíveis, com os caminhoneiros ameaçando greves de forma constante. Dado que nos
aproximamos da eleição de 2022, não é desprezível o risco de novas intervenções, o que terá
impacto negativo no preço das empresas açúcar e etanol.

Além da tendência de novos mercados, vemos mais duas positivas para o longo prazo. A primeira
é a produtividade do setor, que está crescendo cada vez mais com a adoção de tecnologia no
campo. Vemos cada vez mais startups trazendo novas soluções de tecnologia, estimulando uma
produção mais eficiente. Segundo o Instituto Millenium, o país passou de 250 mil tratores em
1975, para 1,2 milhão de máquinas em 2017, cerca de 55% das propriedades rurais. Sendo que
19% delas possuem semeadeiras e 9,2% plantadeiras. Ainda existe bastante espaço para
desenvolvimento.
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O outro ponto positivo vem da logística. Existe uma mobilização grande do governo, para
melhorar as condições de logística para o agronegócio. O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Freitas, tem se destacado, conseguindo reduzir a burocracia e viabilizando novos projetos que
diminuam o custo de escoamento da produção. Atualmente, o produtor brasileiro gasta mais
para levar a colheita do centro do país para algum porto, do que para levar do porto para a China.

Vemos assim muitos pontos positivos para o setor. Demonstrando que além do bom momento
atual, existem muitas oportunidades de desenvolvimento. A evolução deve consolidar a liderança
brasileira, aproveitando essa nova leva de líderes rurais, que buscam ampliar o uso de tecnologia
no campo. Além da compreensão no ambiente político, dos benefícios que o país terá com uma
infraestrutura melhor.
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