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Pressionados pelo aumento nos custo de produção, indústrias de alimentos e fundos de hedge 
tentam reverter a tendência altista para as cotações de café em 2009. A expectativa por uma 
oferta deficitária na safra 2009/2010, por parte dos principais países produtores, fez o 
Goldman Sachs prever uma disparada de 25% no valor dos contratos futuros de café arábica 
este ano.  
 
Sem condições de realizar o repasse necessário de preços, em razão da crise mundial, grandes 
empresas e redes de cafeteria continuam emitindo sinais de dificuldades e intensificam a 
pressão sobre a cotação do café.  
 
Os preços do grão nas principais praças internacionais de comercialização chegaram a registrar 
queda superior a 5% na semana passada. No último levantamento semanal de preços 
divulgado pela Organização Internacional do Café (OIC) — de 11 a 18 de fevereiro — os preços 
diários compostos (calculados a partir da cotação de colombianos suaves (14%), outros suaves 
(20%), brasileiros naturais (31%) e robustas (35%) — tiveram queda de 4,17%. Os grãos 
brasileiros ficaram cotados a 96 centavos de dólar por libra-peso, e tiveram uma 
desvalorização de 6,11%.  
 
Os produtores se afastaram das vendas ao perceber que os compradores queriam repassar as 
baixas das bolsas para os preços do físico. Segundo informações do Escritório Carvalhaes, o 
mercado físico no Brasil tem se mostrado calmo, com vendedores desinteressados. "Os 
negócios realizados, poucos frente à necessidade diária da indústria e da exportação, foram 
para cumprir compromissos inadiáveis", afirmou Sérgio Carvalhaes no último boletim da 
Corretora.  
 
A queda-de-braço entre indústria e produtores já dura semanas e não tem previsão para 
terminar. No final de janeiro, quando os preços internos do café arábica operavam em alta, os 
negócios já estavam restritos, movimentado apenas pelas exportadoras com urgência em 
obter o grão. 
 
De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), agentes 
comentaram que algumas grandes empresas estiveram ativas, obtendo lotes de arábica de 
melhor qualidade a cerca de R$ 280 a saca, no intuito de completar embarques imediatos. "A 
maior procura elevou as cotações do grão, mas boa parte das empresas segue receosa, 
aguardando maior liquidez do mercado interno", explicou Margarete Boteon, pesquisadora do 
Cepea.  
 
Liquidez que não deve acontecer no curto prazo, pelo menos no Brasil. Com a sinalização do 
ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, de que haverá em novos leilões de opções em 
meados de maio, o cafeicultor brasileiro deverá segurar ainda mais o produto a espera de que 
o mercado remunere pelo menos o valor equivalente ao que poderá ser obtido com a venda ao 
governo, da ordem de R$ 320 a saca. 
 
Gil Barabach, analista da Safras & Mercado, confirma o baixo fluxo de negócios. "O mercado 
está complicado, não tem nenhum comprador agressivo e o produtor também não está 
querendo fazer negócio", avalia.  
 
Barabach explica que uma elevação nos preços já era prevista, mas que esta ainda não atingiu 
o patamar esperado pelos produtores e não é maior que os valores que a indústria já 
trabalhava em 2008. "Em fevereiro e março do ano passado, o café era cotado, em média, a 
170 centavos por libra-peso. Hoje, gira em torno de 120 centavos", disse.  
 
Ele destaca ainda que a ação dos fundos de investimento está bem mais inibida esse ano, o 
que evita grandes altas artificiais. Enquanto no dia 26 de fevereiro de 2008 os fundos 
detinham 58.400 posições compradas, hoje atuam com cerca de 7 mil posições também 
compradas. "Hoje o cenário para a indústria é bem mais interessante do que foi, mais 



confortável em termos de preço. O problema não é o custo para a aquisição da matéria-prima, 
mas sim a demanda em meio a uma economia desaquecida", afirma. 
 
Outros países produtores também registram números que mostram uma diminuição nas 
vendas. Na América Central, as exportações de café caíram 8,4% em janeiro. Só na Colômbia, 
a retração foi da ordem de 18%, segundo a Federação Nacional de Cafeicultores (FNC). Nos 
últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2009, as exportações de café da Colômbia caíram 
5%. 
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