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Disclaimer
Os dados e as análises contidos neste relatório são estritamente informativos, sem caráter de recomendação de compra, venda ou outro fim com propósito particular de

investimento. As avaliações, projeções e estimativas contidas no presente material referem-se à data indicada e estão sujeitos a alterações a qualquer tempo sem aviso prévio. Desse

modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer informações desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo a

DATAGRO de todas as ações decorrentes do uso deste material.

Este relatório deve ser utilizado pelos clientes da DATAGRO e pode conter informações confidenciais. Sem o prévio consentimento por escrito da DATAGRO, a reprodução total ou

parcial desta publicação é expressamente proibida, suscetível, portanto, às regulamentações locais contra esta violação. O acesso a essas informações implica a total aceitação deste

termo de responsabilidade e uso.

DATAGRO ajusta previsão sobre moagem de cana na região Centro-Sul para 2020/21

Os ganhos na produtividade agrícola devido às boas condições climáticas entre final de 2019 e início de 2020 e também

especialmente à renovação do plantio em 2019 deve garantir uma maior moagem de cana na região Centro-Sul 2020/21,

apesar do clima predominantemente seco nos últimos meses.

Frente a este contexto, a DATAGRO elevou a previsão sobre a moagem de cana no Centro-Sul referente à safra 2020/21,

de 590 para 596 milhões de toneladas, ou seja, a mesma estimativa publicada no início do ano, contra 590,36 milhões de

toneladas processadas em 2019/20. Preservando a estimativa sobre o rendimento industrial em 141,75 kg ATR/tc,

projetamos que a oferta total de ATR deverá crescer 3,3% em 2020/21 para 84,483 milhões de toneladas.

Com um mix de 47,21% para o açúcar, a produção de açúcar no Centro-Sul é estimada em 38,0 milhões de toneladas em

2020/21, contra 26,76 milhões de toneladas em 2019/20.

Quanto ao balanço de safra 2020/21 da região Norte-Nordeste, os números permaneceram inalterados. A tabela

completa do novo Balanço DATAGRO de Oferta e Demanda de Açúcar e de Etanol no Brasil em 2020/21 segue abaixo.

DATAGRO, 8 de setembro de 2020.
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HIPÓTESE: com 27 +/- 1% anidro

DISCRIMINAÇÃO BRASIL CENTRO-SUL
NORTE-

NORDESTE

  I - CANA (MILHÕES DE TONS)

  PRODUÇÃO (milhões de tons) 651,00           596,00 55,00
  Rendimento (kg ATR/ton) 141,05           141,75 133,50

  Oferta de ATR (000 tons) 91.825,50      84.483,00 7.342,50
  Variação em relação à safra anterior 3,4% 3,3% 5,4%
 II - AÇÚCAR (MILHÕES DE TONS TEL QUEL)

 ESTOQUE INICIAL (01.ABR.20) 1,958 0,150

 (+) PRODUÇÃO 41,650 38,000 3,650

 (-) CONSUMO (41,650) (37,300) (4,350)
        Mercado doméstico (9,940) (7,900) (2,040)
        Exportação (31,710) (29,400) (2,310)

 (+/-) TRANSFERÊNCIAS

        Do CS (20/21) para o N/NE (19/20) (0,400) 0,000
        Do CS (20/21) para o N/NE (20/21) (0,300) 0,300
        Do CS (21/22) para o N/NE (20/21) 0,000 0,400

 (+) IMPORTAÇÕES (Draw-Back) 0,000 0,000
 Proporção de melaço convertido em álcool 100% 100%
 

 ESTOQUE DE PASSAGEM EM 31/MARÇO/2021 1,958 0,150

III - ETANOL (EM BILHÕES DE LITROS)

 ESTOQUE INICIAL (01.ABR.20) 2,185 0,157

 (+) OFERTA DOS PRODUTORES 30,715 28,657 2,058

     PRODUÇÃO (Anidro + hidratado) 28,801 26,706 2,095
        Etanol direto (Hidratado equivalente) 23,414 21,791 1,623
        Etanol indireto (Hidratado equivalente) 5,387 4,915 0,472

        Etanol anidro 11,250 10,400 0,850
        Etanol hidratado 16,965 15,757 1,208

Total etanol de cana 28,215 26,157 2,058

        Etanol anidro a partir do milho 0,550             0,550            -                     
        Etanol hidratado a partir do milho 1,950             1,950            -                     

Total etanol de milho 2,500 2,500 -                     

 (-) CONSUMO (32,316) (27,781) (4,534)
        Anidro Combustível (9,648) (6,934) (2,714)
        Hidratado Combustível (18,230) (16,648) (1,582)
        Usos químicos (0,140) (0,100) (0,040)
        Outros usos (1,898) (1,750) (0,148)
        Exportação (2,400) (2,350) (0,050)

 (+/-) IMPORTAÇÕES 1,500 0,600 0,900

 (+/-) TRANSFERÊNCIAS

        Do CS (20/21) para o N/NE (19/20) (0,800) 0,000
        Do CS (20/21) para o N/NE (20/21) (1,150) 1,150
        Do CS (21/22) para o N/NE (20/21) 0,000 0,450

 ESTOQUE DE PASSAGEM EM 31/MARÇO/2021 1,710 0,181

% do ATR direcionado para ETANOL  52,40% 52,79% 47,83%
% do ATR direcionado para AÇÚCAR  47,60% 47,21% 52,17%
% do ATR direcionado para açúcar de exportação 36,10% 36,38% 32,89%
% do ATR direcionado para etanol de exportação 4,55% 4,84% 1,18%
Fonte: DATAGRO

Nota: (1) No CS, a safra corre de 01 de Abril a 31 de março; no N/NE, de 01 de Setembro a 31 de Agosto.

ESTIMATIVA BALANÇO OFERTA / DEMANDA - SAFRA 2020/21
Calendário safra conforme novo critério: Centro-Sul no período cheio de Abril a Março
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