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Cana-bis: vale a pena postergar a moagem da cana
de novembro ou de dezembro para o mês de março?
MBF Agribusiness

O inverno relativamente úmido aliado ao fato quanto há o adiamento. “O primeiro é o aumento da
de diversas usinas não estarem moendo e a cana estar produtividade, medida em tonelada de cana/ha, e o
disponível para moagem em outras unidades trazem segundo é a perda de desempenho industrial, medida
ao ambiente de negócio bioenergético a questão em ATR – açúcar total recuperável – ou em pol %
antiga da cana-bis. “Dois fatores contribuem para que cana. Calculamos sob que perda máxima de ATR,
se torne possível a necessidade ou a viabilidade de se a postergação da moagem seria economicamente
postergar a moagem de novembro ou dezembro para equivalente à moagem no final da safra. E chegamos à
o mês de março do próximo ano. A menor quantidade conclusão de que se ocorre um ganho de produtividade
de dias úteis de moagem devido às chuvas durante os da ordem de 25%, a perda de ATR não deve superar
meses de inverno, o que diminui a capacidade individual 12% para que a postergação da moagem seja
industrial de moagem e a menor quantidade de usinas economicamente atrativa”, enfatiza.
em operação, que reduz a capacidade total instalada de
Segundo o especialista, o comparativo (figura
processamento”, explica Marcos Tulio Bullio, consultor 1) simula, de forma bem simplificada, os efeitos
da MBF Agribusiness.
econômicos da postergação da moagem apenas para
Nesse contexto, o especialista questiona se as lavouras de último corte. Isso por conta de prováveis
vale a pena postergar a moagem da cana do final de efeitos agronômicos que devem ocorrer na soqueira
novembro ou início de dezembro
para o mês de março. E, se vale Ganho em t cana / ha
Produtividade Agrícola x Produtividade Industrial
a pena, por que não se adota essa na postergação
0,35
prática como rotina do negócio?
“Temos que discutir o resultado
0,3
econômico, para esta safra, da
postergação do processamento da
cana e se vale a pena postergar a 0,25
moagem que seria realizada em
0,2
dezembro para o mês de março”,
diz.
Em uma simulação dos 0,15
resultados, medidos em EVA –
0,1
Economic Value Added, da moagem
Perda de ATR na
da cana de último corte (ou seja,
postergação
aquela lavoura que será reformada 0,05
após essa última colheita) no final
0
desta safra e a postergação da
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
moagem para o mês de março, o
consultor percebeu que dois fatos
agronômicos importantes ocorrem Figura 1:
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de uma lavoura que não será reformada e que tenha
sido colhida no final de safra, bem como dos prováveis
efeitos agronômicos que devem ocorrer na soqueira de
uma lavoura cuja moagem foi postergada e que será
colhida durante o mês de março.
Na simulação tratou-se apenas do efeito
decorrente da postergação como o aumento da

produtividade agrícola e a perda da produtividade
industrial. “Outros efeitos importantes aqui não
considerados podem e devem ocorrer, tais como o
aumento do custo da colheita e a variação no custo do
preparo do solo decorrente da postergação da moagem
(lembrar que estamos tratando da lavoura de último
corte)”, revela.

Adiamento de moagem para lavouras
que não serão renovadas
Embora não tenha simulado casos dessa
natureza, o consultor da MBF Agribusiness, Marcos Tulio
Bullio, acredita ser pouco provável que o acréscimo da
produtividade agrícola observada na postergação da
colheita possa superar o resultado econômico de duas
colheitas sem o adiamento. “Além disso, a colheita da
lavoura em março (normalmente um mês com muita
chuva) deve provocar estragos importantes que serão
traduzidos em perda de produtividade à frente. Dessa
forma, surge a dúvida se vale a pena formar uma lavoura
de cana-de-açúcar já levando em conta que será “bisada”
no último corte”, avalia.

Supondo que a reforma da lavoura de cana
irá ocorrer, ele orienta fazer uma comparação do
valor econômico adicionado pela nova lavoura com
colheita sem a cana-bis e com a cana-bis. Na análise, o
especialista apenas considera que o último corte da nova
lavoura de cana possa ser de cana-bis.
O CTC publicou recentemente o resultado
de uma pesquisa mostrando os meses de plantio de
cana em 157 usinas (Gráfico 1). Bullio lembra que
o maior plantio ocorre nos meses de março, abril e
maio, quando se planta a chamada “cana de ano e
meio”.

Gráfico 1
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“Por isso, o que estamos propondo aqui não
afeta em nada o que atualmente já acontece. A lavoura
de cana-bis seria colhida e reformada logo em seguida
com plantio nos meses de abril e maio. Pode ser que
ocorra um aumento no custo do preparo do solo, o que
não estamos considerando nessa análise relativamente
simples e exploratória”, diz.
Segundo o estudo, a cana-bis elevaria a
produtividade média da colheita. Mas, a proposta dessa
avaliação é maximizar o valor de mercado da empresa,
ou seja, a riqueza do acionista, admite Bullio, que
realizou uma simulação de resultados para uma lavoura
cujo perfil de produtividade está indicado na Tabela 1. “O
valor econômico dessa lavoura de cana, para condições
médias de preços, custos, eficiências e taxa de juros
igual a 1,5% ao mês, é R$ 2.962,35 / ha / ano para uma
vida econômica de seis cortes,conforme a figura abaixo
que ilustra o comportamento do EVA Agroindustrial
Equivalente, em função do número de cortes”.
O especialista confirma que foram exploradas
três alternativas: “’Bisar’ o 6º. corte; ‘Bisar’ o 5º. corte e,
obviamente, não realizando o 6º. corte e ‘Bisar’ o 7º. corte,
para verificar se o fato de ‘bisar’ a cana mudaria a vida
econômica da lavoura. “Para facilitar o trabalho realizado,
fixamos o ganho de produtividade (t cana / ha) em 30%
e a perda de ATR em 10% para a cana-bis. Notamos
que qualquer alternativa de cana-bis não superou
economicamente a alternativa de cana considerada
normal. Ou seja, a conclusão, para a lavoura de cana
e para os valores das variáveis econômicas analisadas
é que não vale a pena formar a lavoura supondo que o
último corte será ‘ bisado’ “, analisa.
De acordo com o consultor, a conclusão anterior
não encerra o assunto e não deve ser encarada como
definitiva. “Resta aos gestores analisar caso a caso,

pois valores diferentes para as variáveis econômicas
(distância, preços, custos, etc.) podem alterar a
conclusão aqui observada. A MBF Agribusiness está
pronta para auxiliar as empresas no planejamento do
restante desta safra 15/16 e no planejamento do início da
próxima safra tratando adequadamente a oportunidade
ou a necessidade de lidar com a cana-bis”, finaliza.
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17, 24, 31 de outubro, 7 e 14 de novembro de 2015
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