
Além da elevação das vendas no ano o consumo de

outubro se mostrou quase 5% mais alto na margem e

3% acima da média de demanda dos últimos cinco anos

para o mesmo período.

Em outubro [dados mais recentes disponíveis] a

demanda por etanol hidratado foi de 1,376 bilhão de

litros em todo o Brasil. Este volume foi 14,80% superior

a demanda de 1,198 bilhão de litros observada no

mesmo momento do ano anterior. Na margem o cenário o

cenário se repete em menor intensidade, frente a uma alta de

4,80% comparado com as vendas de 1,313 bilhão de litros

registradas no mês imediatamente anterior.   Em comparação

com a média dos últimos cinco anos  do mesmo período, o

consumo de outubro se mostrou 3,33% acima da demanda usual

para este mês, que têm oscilado em 1,332 bilhões de litros.

A  própria média dos últimos cinco anos para o mesmo

período teve uma alta de 3,94% passando de 1,281 bilhão de

litros para 1,332 bilhão de litros entre setembro e outubro deste

ano. No acumulado de 2017, o consumo total de hidratado

chegou a 10,806 bilhões de litros, um valor ainda 13,10%

inferior ao total de 12,43 bilhões de litros  que haviam sido

vendidos nos postos brasileiros durante os dez primeiros meses

do ano anterior.
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Além disso, o volume de venda de outubro em 1,376 bilhão

de litros ficou 27,36% acima da demanda média anual que,

acumulada até o mesmo mês oscila em  1,080 bilhão de litros.

A própria média acumulada anual teve uma elevação de

3,15% entre setembro e outubro, passando de 1,047 bilhão

para 1,080 bilhão de litros, positivamente impactada pelo

consumo de 1 bilhão de litros registrado pelo sétimo mês no

ano. A expectativa da SAFRAS & Mercado para 2017 é de um

volume de venda nos postos ao redor de 13,50 bilhões de litros,

o que deve significar uma queda de 7,44% sobre o volume

fechado de 2016.  Com isto, é esperada uma demanda média

mensal ao redor de 1,125 bilhão de litros. Logo, o consumo de

outubro em 1,376 bilhão de litros ficou 22,34% acima da

expectativa de consumo médio mensal para o ano. Já a média

do ano acumulada até outubro em 1,080 bilhão de litros se
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mostrou 3,94% abaixo da expectativa de consumo médio

mensal esperada para 2017 de 1,125 bilhão de litros.

A expectativa da SAFRAS & Mercado é que o recuo da

cotação do barril de petróleo tipo Brent na faixa de US$ 61,00

em Londres, junto a um real claramente desvalorizado frente

ao dólar, na faixa de R$ 3,30 tendam a neutralizar forças sobre

um preço de importação de gasolina que tende a ser observado

somente no decorrer de janeiro.

Com isto os dados de novembro e até mesmo de dezembro

ainda devem trazer um crescimento na demanda ao redor de

faixa de 1,3 bilhão de litros ao mês, o que tende a garantir

a demanda elevada para o hidratado frente a gasolina

mais alta.

Vendas de anidro no Brasil caem

2% em outubro

Com a queda de outubro o volume negociado se

mostra em linha com a média dos últimos cinco anos

para o mesmo período. Em outubro a demanda por etanol

anidro foi de 955 milhões de litros em todo o Brasil. Este volume

foi 2,30% inferior a demanda de 977 milhões de litros observada

no mesmo momento do ano anterior. Na margem o cenário se

inverte, passando para uma alta na faixa de 1,05% comparado

com as vendas de 945 milhões de litros registradas no mês

imediatamente anterior.  Em comparação com a média dos

últimos cinco anos  do mesmo período, o consumo de outubro

se mostra 0,13% abaixo da demanda usual para este mês, que

têm oscilado em 956 milhões de litros.

Além disso, a demanda de outubro em 955 milhões de litros

por parte dos consumidores finais nos postos ficou 4,02%

abaixo da média de vendas observada durante o ano,

que oscila atualmente ao redor de 995 milhões de litros.

A própria média acumulada do ano teve uma baixa de

0,40% passando de 999 milhões para 995 milhões de

litros No acumulado de 2017, o consumo total de anidro

chega a 9,95 bilhões de litros, um valor 5,04% superior

que o total de 8,47 bilhões de litros que haviam sido
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vendidos nos postos brasileiros durante os primeiros dez

meses do ano anterior. Para o ano de 2017 a expectativa

é de um consumo de 11,00 bilhões de litros, o que deve

representar uma baixa de 5,30% sobre  os 11,61 bilhões

de litros consumidos ao longo de 2016.

Com isto, é esperada uma

demanda média mensal de

916,66 milhões de litros em 2017.

Logo, o consumo de outubro em 955 milhões de litros ficou

4,20% acima da expectativa de consumo médio mensal para o

ano e 4,02% abaixo do consumo médio mensal efetivo do ano

que oscila atualmente em 995 milhões de litros. Já a média do

ano acumulada até outubro se mostrou 8,56% acima da

expectativa de consumo médio mensal esperada para 2017. A

expectativa da SAFRAS & Mercado é que a recente elevação

nos custos de importação da gasolina tendam a manter a

demanda pelo combustível fóssil reduzida e, com isto, a de

anidro também, em um cenário de elevação do consumo de

hidratado pro parte dos consumidores finais, mesmo que o

biocombustível avance mais em termos porcentuais

acumulados [33,96%] que a gasolina [9,59%] e o diesel [10,63%]

no mesmo período de tempo.
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