
Vendas da safra nova de café estão adiantadas  
 
As exportações brasileiras de café ficaram comprometidas em julho e em parte de agosto por 
conta do atraso na colheita do grão arábica nas principais regiões produtoras do país. Mesmo 
com esse atraso, os embarques da safra 2008/09 não serão ser afetados e devem ficar dentro 
da média dos últimos anos, em torno de 28 milhões de sacas de 60 quilos. A comercialização 
da nova safra também não será atingida, uma vez que já está mais adiantada em relação ao 
ciclo 2007/08.   
 
O avanço da comercialização reflete as negociações antecipadas por parte dos cafeicultores, 
sobretudo entre fevereiro e março, quando os preços dispararam nas bolsas internacionais, 
segundo a consultoria Safras&Mercado. Àquela época, os produtores aproveitaram para fixar 
posições da safra nova. Neste momento, os negócios estão parados. Mas a culpa não é da 
colheita atrasada. É que os produtores estão segurando o café porque acreditam na 
recuperação das cotações.   
 
Levantamento da Safras mostra que a comercialização do ciclo 2008/09 atingiu 36% do total 
até o final de julho, ante 29% em julho do ano passado. Já foram comercializadas 18,30 
milhões de sacas, considerando uma colheita de 50,4 milhões de sacas.   
 
Analistas de mercado prevêem uma safra recorde, em torno de 50 milhões de sacas. Além da 
bianualidade da cultura, o clima favoreceu o desenvolvimento dos cafezais. A Conab 
(Companhia Nacional de Abastecimento) trabalha com colheita de 45,54 milhões de sacas para 
o mesmo período.   
 
Até o dia 12 de agosto, a colheita tinha atingido 73% do total, ante 91% do mesmo período de 
2007. Vale lembrar a safra 2007/08 foi menor, em 33,74 milhões de sacas.   
 
Para Guilherme Braga, diretor-executivo do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil), as exportações neste segundo semestre devem ficar em torno de 15 milhões de sacas. 
Havia uma expectativa de que os embarques poderiam atingir até 17 milhões de sacas. Para o 
próximo semestre, os embarques poderão alcançar entre 12,5 milhões e 13 milhões de sacas, 
totalizando os 28 milhões de sacas para o ciclo 2008/09. Ontem, os preços futuros do café 
fecharam em alta. Na bolsa de Nova York, os contratos para dezembro fecharam a US$ 1,3795 
a libra-peso, alta de 115 pontos.   
 

 
Leia mais: 
 
Preço de grãos sobe com alta do petróleo  
 
A alta do petróleo e a desvalorização do dólar guiaram o humor dos investidores ontem e 
foram creditadas pelos analistas como os dois fatores principais para a alta das principais 
commodities agrícolas negociadas na bolsa de Chicago. A soja encerrou o dia com a alta 
máxima permitida para uma única sessão.   
 
O petróleo valorizado reforça a demanda por combustíveis alternativos, como o etanol, que, 
nos Estados Unidos, tem o milho como base de produção. Com isso, os contratos de milho com 
vencimento em dezembro subiram 23,25 centavos de dólar, para US$ 5,7275 por bushel.   
 
"O avanço do petróleo deu suporte à alta do milho e da soja hoje [ontem]", disse à Bloomberg 
Daisuke Yamaguchi, analista da corretora Yutaka Shoji, de Tóquio. Os contratos de soja com 
vencimento em novembro subiram em Chicago o limite de 70 centavos de dólar, para US$ 
12,89 por bushel.   
 
A queda do dólar, que desceu de seu maior patamar em seis meses, reforçou a perspectiva de 
aumento das exportações das commodities agrícolas produzidas nos EUA. Foi o cenário que 
mais teve influência na alta do preço do trigo, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg.   
 



O preço do trigo também subiu depois que a Home-Grown Cereals Authority informou que a 
colheita do cereal está atrasada no Reino Unido em função do mau tempo a colheita já ocorreu 
em 2% da área até o momento, em comparação com os 50% nessa mesma época de 2007. 
Em Chicago, os contratos de trigo para dezembro subiram 35,50 centavos de dólar, para US$ 
8,8475 por bushel. Em Kansas, os contratos que vencem também em dezembro subiram 
30,75 cents, para US$ 9,1575 por bushel. 
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2008, Agronegócios, p. B12. 
 


