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CARTA AO LEITOR 

Depois de alcançar um novo recorde em 2020/21, quando produziu mais 
de 65,1 milhões de sacas, a produção de café no Brasil inicia mais um 
período de safra baixa dentro de seu ciclo produtivo. A produção de 
2021/22 ainda está em desenvolvimento, mas já está fazendo barulho 
no mercado cafeeiro. Os efeitos do La Niña sobre o clima trouxeram con-
dições secas e quentes durante a fase de florada do café no Brasil, que 
preocupou o mercado quanto ao potencial para a próxima temporada. 
Com isso em mente, temos uma questão principal: embora o mercado 
termine o ano-safra de 2020/21 com estoques maciços, a produção bra-
sileira será suficientemente baixa para causar um déficit no saldo de 
O&D em 2021/22? 

O mercado global de café já provou ser extremamente complexo e im-
previsível. Um dos fatores diretamente relacionados a essa situação é a 
diferença nas estimativas de produção de várias fontes, que cria uma 
vasta gama e, consequentemente, uma variedade de possibilidades pa-
ra estimar o balanço real de oferta e demanda, o que torna difícil com-
preender a atual situação global de O&D da commodity. 

A StoneX tem realizado, de forma imparcial, estudos sobre a produção 
brasileira de café. Para fornecer mais transparência nas expectativas de 
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produção de café no país, a StoneX realizou outro Giro de Safra pelas 
regiões produtoras no Brasil. Nos meses de dezembro e janeiro, nossa 
equipe visitou produtores de café em mais de 100 cidades nos estados 
de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. 

Neste relato, você encontrará os detalhes deste estudo, bem como infor-
mações específicas sobre a expectativa para a produção brasileira de 
café nas regiões visitadas e estimativas para a safra de 2021/22. Esta 
edição do relatório Giro da Safra Brasileira de Café é resultado do esfor-
ço da equipe local e global da StoneX com a equipe de Inteligência de 
Mercado Brasil.  

NOVO RECURSO COM O RELATÓRIO DO GIRO DE SAFRA DO CAFÉ 

Para o relatório do giro de safra 2021/22, teremos uma novidade, o ma-
pa interativo, que tem o objetivo de dar ao leitor a sensação de estar no 
cinturão do café no Brasil. O mapa interativo permite que o usuário na-
vegue pelas regiões cafeeiras e veja informações detalhadas sobre algu-
mas das amostras visitadas durante o estudo. 

Em uma interface simples, o usuário pode navegar pelo mapa e selecio-
nar uma amostra, então uma caixa pop-up aparecerá e mostrará os de-
talhes sobre aquela plantação de café. O mapa estará disponível para 
nossos clientes no portal da Inteligência de Mercado da StoneX. 

Acesse o mapa em nosso portal 

 

 

 

 

Boa leitura, 

Atenciosamente, 

Fernando Maximiliano 

https://my.stonex.com/s/marketintel?language=pt_BR
https://my.stonex.com/s/article?language=pt_BR&articleId=44b71dd6-61c3-4388-ac08-421bd05e1726
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METODOLOGIA 

 
Para o giro de safra do café de 2021/22, a equipe decidiu dividir a via-
gem em dois períodos diferentes. Em dezembro de 2020, a equipe visitou 
regiões produtoras de Robusta, uma vez que o desenvolvimento dessa 
variedade é mais avançado se comparado à produção de Arábica. A 
equipe visitou fazendas de café em Rondônia, sul da Bahia e Espírito 
Santo. Na segunda metade da viagem, em janeiro de 2021, visitamos 
áreas de café Arábica no Cerrado, Sul de Minas, Mogiana e Matas de Mi-
nas.  

As fazendas, ou amostras, foram selecionadas aleatoriamente nas regi-
ões. Em termos de geolocalização, os caminhos percorridos pelo veículo 
foram coletados e armazenados por um dispositivo GPS, bem como as 
coordenadas de cada amostra visitada. Estas amostras serão visitadas 
safra após safra para manter os dados históricos e a consistência do es-
tudo. 

Do ponto de vista agronômico, foram coletados dados referentes às con-
dições de cultivo, como nível de estresse hídrico, umidade do solo, nível 
de ataque de pragas e doenças, espaçamento entre plantas e fileiras, 
volume médio estimado de fruto por pé de café e rendimento estimado 
após o processamento, para posterior cálculo da produtividade. Para is-
so, o número de pés de café por hectare foi inicialmente estimado com 
base no espaçamento entre eles. Em seguida, o número foi multiplicado 
pelo volume estimado de frutos por pé, o que foi posteriormente dividido 
pelo rendimento estimado de frutos verdes pelo volume de grãos após o 
processamento, segundo o modelo a seguir: 

 

 

 

 

Onde: P = Produtividade (sacas/ha); EL = Espaço entre linhas; EP = Espa-
ço entre pés; L = Volume médio de café por pé dentro da lavoura; R = Re-
sultado estimado (litros de um fruto maduro para produzir uma saca de 
café processado) 

Além dos dados coletados no campo, foram consultadas empresas e co-
operativas parceiras da StoneX nas regiões produtoras. A ajuda dos par-
ceiros da StoneX foi crucial para a determinação da produção em regi-
ões não visitadas, como o estado do Paraná e as áreas produtoras de 
Arábica da Bahia, por exemplo. 

https://my.stonex.com/s/marketintel?language=pt_BR
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D urante nossos estudos, observou-
se que as culturas apresentavam 
boas condições fitossanitárias, uma 

indicação de que o clima favorecia o desen-
volvimento das lavouras. Assim como em 
2020, os cafezais mostravam boa condição 
técnica. O clima e o nível adequado de ma-
nejo apoiaram o desenvolvimento na região 
e, consequentemente, o desenvolvimento 
dos frutos para a safra 2021/22. Em termos 
de pragas e doenças, a equipe não encon-
trou áreas com altos níveis de ataque. No 
entanto, os produtores locais relataram que 
houve incidência da broca-do-café. 

Para 2021/22, estima-se que a produção na 
região atinja uma produtividade média de 60 
sacas por hectare, o que leva a uma produ-
ção total de 2,4 milhões de sacas, 7% acima 
da produção de 2020/21.  

Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 60 sacas/ha;  

Produção: 2,4 milhões de sacas. 
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A  maioria das áreas de café visitadas 
nessa região apresentou uma boa 
condição técnica. Não havia sinais 

de déficit hídrico, e um nível insignificante de 
ataque de pragas e doenças. O clima favorá-
vel e o nível adequado de manejo estão apoi-
ando o desenvolvimento do café na região. 

Espera-se que a produção no estado atinja 
2,9 milhões de sacas, 2% abaixo do ano an-
terior, com rendimento estimado em 45 sa-
cas/ha. 

Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 45 sacas/ha;  

Produção: 2,9 milhões de sacas. 
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A  maior mudança ocorreu no Espírito 
Santo, onde os pés de café apresen-
taram uma condição agronômica 

adequada, claramente melhor do que na últi-
ma safra de 2020/21. Até o momento, o cli-
ma favoreceu o desenvolvimento da cultura, 
que não apresentou níveis significativos de 
pragas e doenças. Além disso, considerando 
as condições reais da lavoura, espera-se que 
a produção no estado aumente em 2021/22. 
Em termos de disponibilidade hídrica, os ní-
veis de água nas barragens e reservatórios 
estavam normais, o que permitiria a irrigação 
no caso de um curto período de seca. 

As estimativas da StoneX apontam para 
uma produção de 14,2 milhões de sacas no 
estado, 1,9 milhão (ou 16%) acima do ano 
anterior, com rendimento estimado em 59 
sacas/ha. 

Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 59 sacas/ha;  

Produção: 14,2 milhões de sacas. 

0

100

200

300

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021 Média 5 anos

Temperatura média mensal (°C) 

16

20

24

28

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021 média de 5 anos

BA 

MG 
ES 

RJ 

SP 

PR 

https://my.stonex.com/s/marketintel?language=pt_BR


GIRO DE SAFRA E ESTIMATIVAS  

Giro de safra e estimativas 2021/22 7 my.stonex.com 

A  região das Matas de Minas passa 
para o ano de bienalidade negativa, 
assim como outras regiões do país. 

Com características como a região sul do es-
tado do Espírito Santo, a maioria das lavou-
ras em Matas de Minas terá uma produção 
menor, devido a essa bienalidade. Apesar do 
clima seco e quente em setembro e outubro 
de 2020, as safras em Matas de Minas não 
foram tão afetadas quanto as do Sul de Mi-
nas, Mogiana e Cerrado (detalhes sobre es-
sas regiões são encontrados abaixo). Apesar 
da menor produção, a equipe não encontrou 
problemas graves relacionados a um déficit 
hídrico, ataque de pragas ou doenças. 

A produção na região é estimada em 4,9 mi-
lhões de sacas, 38% abaixo dos 7,8 milhões 
de sacas produzidos em 2020/21, com uma 
produtividade média estimada em 18 sacas 
por hectare. 

Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 18 sacas/ha;  

Produção: 4,9 milhões de sacas. 
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A ssim como em outras regiões, o Cer-
rado entra em seu ano negativo no 
ciclo bienal, com previsão de queda 

acentuada da produção em 2021/22. Acen-
tuando a queda na produção para o próximo 
ano-safra, o extenso período de clima seco e 
quente em setembro e outubro causou danos 
à florada do café, o que resultou em menor 
pegamento da florada e, consequentemente, 
menor pegamento dos frutos para a safra 
2021/22.  

Como resultado da bienalidade e do clima 
desfavorável em 2020, a produção do Cerra-
do é estimada em 4,1 milhões de sacas, 36% 
menor do que na última temporada, com pro-
dutividade média de 21 sacas por hectare.  

Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 21 sacas/ha;  

Produção: 4,1 milhões de sacas. 
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A  principal região produtora de café 
do estado de Minas Gerais continua 
alimentando preocupações de uma 

produção muito menor em 2021/22, uma vez 
que foi uma das mais afetadas pelo clima 
desfavorável do ano passado. A região é ca-
racterizada por grande variabilidade nas 
condições de safra. A equipe concentrou a 
maior parte dos esforços no Sul de Minas, 
devido à sua importância para a produção 
nacional e para esclarecer as preocupações 
com o clima. 

Devido à bienalidade, a maioria das lavouras 
visitadas tinha uma carga muito menor de 
frutos. No entanto, os efeitos das condições 
meteorológicas foram perceptíveis. Para os 
cafezais que estão produzindo este ano, ob-
servou-se um número reduzido de frutos por 
galho, resultado do aborto das flores e dos 
frutos, causado pelo clima quente e seco no 
2º semestre de 2020. Além disso, a equipe 
encontrou muitos pés de café que foram po-
dados ou renovados, o que também foi esti-
mulado pela bienalidade e clima severo. 

Com isso em mente, a StoneX estima produ-
tividade média na região em 22,5 sacas por 
hectare, 37% menor do que no ano anterior, o 
que totalizaria 12,1 milhões de sacas em 
2021/22, 34% menor do que 2020/21. 

Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 22,5 sacas/ha;  

Produção: 12,1 milhões de sacas. 
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Acumulado mensal de pluviosidade nos municípios da região (mm) 

Fonte: INMET, Maxar. Elaboração: StoneX. 
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Produtividade: 20 sacas/ha;  

Produção: 4,1 milhões de sacas. 
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A s visitas no estado de São Paulo 
concentraram-se na região norte, 
também conhecida como Mogiana. 

Assim como no Sul de Minas e no Cerrado, o 
clima foi desfavorável em setembro e outu-
bro de 2020, o que afetou a produção na re-
gião. Da mesma forma, os pés de café ti-
nham uma carga muito menor de frutos, situ-
ação que se deve à bienalidade e acentuada 
pelas condições climáticas adversas. 

A ajuda dos parceiros da StoneX foi crucial 
para estimativas na região sul de São Paulo, 
que fica na fronteira com o estado do Para-
ná. 

A produção de 2021/21 em São Paulo foi es-
timada em 4,1 milhões de sacas, 33% abaixo 
dos 6,2 milhões de sacas produzidos em 
2020/21, com uma produtividade média esti-
mada em 20 sacas por hectare, também 33% 
abaixo da temporada anterior. 

https://my.stonex.com/s/marketintel?language=pt_BR
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OUTRAS REGIÕES (ARÁBICA) 
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A s estimativas do Paraná, das regi-
ões produtoras de Arábica da Bahia 
e do Sul do Espírito Santo se basea-

ram nos dados de parceiros da StoneX nas 
regiões. A produtividade média foi estimada 
em 26 sacas/hectare no Paraná, com produ-
ção estimada em 0,9 milhão de sacas. Na 
Bahia, a produção de Arábica foi estimada 
em 1,7 milhão de sacas, com rendimento de 
24,4 sacas/hectare. Finalmente, a produção 
no Sul do Espírito Santo foi estimada em 3,0 
milhões de sacas, 39% abaixo do ano-safra 
anterior, com produtividade média de 19 sa-
cas/hectare. 
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Produção e produtividade nas regiões produtoras de café no Brasil  

Fonte: StoneX. 

A PRODUÇÃO BRASILEIRA EM 2021/22 

BA 

ES 

RJ 
SP 

PR 

C om uma grande visão regional, as 
lavouras apresentaram potencial 
positivo para a variedade Robus-

ta. Por outro lado, o potencial do café 
Arábica, que está no ano negativo do ci-
clo bienal, foi diminuído ainda mais pelo 
clima desfavorável de 2020. No geral, os 
níveis de ataques de pragas e doenças 
observadas foram considerados baixos. 

Assim, espera-se que a produção brasilei-
ra de café Robusta totalize 20 milhões de 
sacas, dos quais 14,2 milhões serão origi-
nários do estado do Espírito Santo, 2,9 
milhões na Rondônia e 2,4 milhões no Sul 
da Bahia. Outras regiões produtoras re-
presentam um total de 0,6 milhão de sa-
cas. 

A produção nacional de Arábica é estimada em 31,4 milhões de sacas, com 12,1 milhões prove-
nientes do Sul de Minas Gerais, 4,9 milhões da região Matas de Minas, 4,1 milhões do Cerrado, 
4,1 milhões de sacas provenientes de São Paulo, 0,9 milhões do Paraná, 1,7 milhões na Bahia e 
3,0 milhões na região sul do Espírito Santo. As outras regiões combinadas deverão totalizar 0,6 
milhão de sacas. 

Espera-se que a produção total de café no Brasil em 2021/22 atinja um volume de 51,4 milhões 
de sacas de 60 kg, 13,7 milhões (ou 21,1%) abaixo da produção de 2020/21. 
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Aviso Legal 
O grupo de empresas StoneX Group Inc. presta serviço de consultoria no mercado de commodities e serviços financeiros 
em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, títulos, derivativos OTC ou negociados em 
bolsa, gestão de riscos, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de acordo com a lei aplicável nas jurisdi-
ções onde são prestados os serviços. A StoneX não é responsável por qualquer redistribuição deste material por terceiros, 
ou quaisquer decisões comerciais tomadas por pessoas a partir deste material. As informações e/ou fatos contidos neste 
documento foram obtidas de fontes que acreditamos ser de confiança, mas não há garantias quanto à sua exatidão ou 
integridade. Estes materiais representam as opiniões, os pontos de vista e as projeções do autor, salvo se indicado o con-
trário, e não necessariamente refletem os pontos de vista e estratégias de negociação empregadas pela StoneX. Todas as 
previsões de condições de mercado são inerentemente subjetivas e especulativas, e resultados reais e previsões subse-
quentes podem variar significativamente em relação a essas previsões. Nenhuma garantia é feita de que essas previsões 
serão alcançadas, sejam expressas ou implícitas. Todos os exemplos são fornecidos apenas para fins ilustrativos, e não 
significam a possibilidade de conseguir resultados similares àqueles dos exemplos. Entre em contato com os especialistas 
designados pela StoneX para consultoria específica em negociações que atendam às suas preferências comerciais. Se 
você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato conosco. Nenhuma 
parte deste material pode ser copiada, fotocopiada ou reproduzida sob qualquer formato por quaisquer meios ou redistri-
buída sem o consentimento prévio por escrito da StoneX Group Inc.  
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