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Adidos USDA: Produção global de café terá 
forte redução em 2021/22 
Queda na produção brasileira pesa para reduções na próxima safra 

Como sempre faz, nas vésperas da divulgação do relatório sobre o balanço 
global de café em 2021/22, cuja publicação é prevista para o dia 18 de junho, 
o USDA realizou uma série de divulgações, os relatórios dos adidos da agência 
americana nos principais países produtores de café no mundo. Na última se-
mana, o USDA publicou os relatórios dos adidos no Brasil, Vietnã, Colômbia, 
Indonésia, Etiópia, Honduras, Índia, Peru, México, Guatemala, Tanzânia, El Sal-
vador e Equador. Como será analisado neste relatório, os relatórios do USDA 
apontaram para as variações nas produções nos países, bem como para o 
consumo em meio a pandemia da Covid-19. 

Brasil 

De acordo com o Escritório de Comércio Agrícola (ATO, sigla em inglês) do US-
DA em São Paulo, a produção brasileira de café deve totalizar 56,3 milhões de 
sacas em 2021/22, uma redução de 19% com relação a estimativa anterior re-
visada a agência, que era de 69,9 milhões de sacas em 2020/21 – a estimativa 
do USDA para a safra 2020/21 foi revisada de 67,9 para 69,9 milhões de sa-
cas, com a produção de café arábica estimada em 49,6 milhões de sacas e ro-
busta/conilon em 20,2 milhões de sacas. 

De acordo com o estudo, a produção brasileira de café arábica deve totalizar 
35 milhões de sacas, representando uma queda de 30% se comparado com a 
produção do ano-safra anterior. A redução nas estimativas foi justificada pela 
bienalidade negativa nas regiões produtoras de café arábica no Brasil, bem 
como o clima adverso nas áreas produtores. De acordo com o relatório, o clima 
adverso no segundo semestre de 2020 e nos primeiros meses de 2021 afetou 
a florada do café, o pegamento dos frutos, o desenvolvimento e o enchimento 
dos frutos. Além disso, o relatório apontou que a qualidade da safra também 
pode ter sido afetada pelo clima adverso. Ademais, foi notado um ritmo acima 
na média na poda das lavouras de café, depois da colheita recorde em 2020.  

Para a variedade robusta/conilon, a produção foi estimada em 21,3 milhões de 
sacas, um aumento de 1,1 milhões de sacas se comparado com o ano-safra 
2020/21. De acordo com a agência, o clima favorável foi o principal motivo por 
trás do aumento na produção em 2021/22.  

No ponto de vista da demanda, o consumo brasileiro de café foi estimado em 
23,655 milhões de sacas em 2021/22, apontando para um incremento de 
1,49% com relação a estimativa de consumo anterior revisada. Estima-se que 
o consumo em 2021/22 seja de 22,705 milhões de sacas de café torrado e mo-
ído e 950 mil sacas de café solúvel. Considerando a pandemia da Covid-19, o 
relatório apontou que o consumo de café em casa compensou a redução no 
consumo de café fora de casa, já que o café tem uma alta penetração nas re-
sidências brasileiras, onde 97% das residências brasileiras tem consumo regu-
lar da bebida. 

Com relação as exportações, a agência americana estimou as exportações de 
café e 2020/21 em 45,03 milhões de sacas, um aumento de 4,77 milhões de 
sacas se comparado com o ano-safra 2019/20, quando 40,26 milhões de sa-
cas foram exportadas. Os analistas explicaram que os grandes volumes da 
exportação foram resultado de uma excelente safra em 2020/21, associado ao 
aumento da competitividade dos cafés brasileiros, resultado da desvaloriza-
ção da moeda brasileira em 2020. Para o ano-safra 2021/22, o USDA estima 
as exportações brasileiras em 35,22 milhões de sacas, onde as exportações 
de café cru são estimadas em 32 milhões de sacas, enquanto as exportações 
de café solúvel são estimadas em 3,2 milhões de sacas. 

Para os estoques, o USDA projeta um estoque final de 1,51 milhões de sacas 
em 2021/22, 2,5 milhões de sacas abaixo dos estoques finais em 2020/21, que 
foram estimados em 4,01 milhões de sacas.  

Vietnã 

De acordo com o USDA, o Vietnã deverá produzir 30,83 milhões de sacas em 
2021/22, representando um incremento de 6,3% se comparado com a produ-
ção do país em 2020/21, que foi estimada em 29 milhões de sacas. Para 
2021/22, a produção de café robusta é estimada em 29,68 milhões de sacas, 
enquanto a produção de café arábica foi estimada em 1,15 milhões de sacas. 
O relatório destacou que o clima favorável e o uso de sistemas de irrigação fa-
voreceram o período de florada e o pegamento dos frutos.  

O consumo de café no país asiático foi estimado em 3,22 milhões de sacas em 
2021/22, postando um aumento de 2,2% da estimativa do consumo em 
2020/21, que foi atualizada para 3,15 milhões de sacas. De acordo com o es-
tudo, o aumento da estimativa do consumo de café foi suportado pela expan-
são das redes de cafeterias, tanto internacionais como nacionais, o que com-
pensou a redução na demanda por café no setor hoteleiro.  

As exportações do país nos primeiros seis meses do ano-safra 2020/21 (out-
set) tiveram uma redução de aproximadamente 13%, para um total de 11 mi-
lhões de sacas, o menor nível dos últimos 10 anos. A forte redução nas expor-
tações do país foi atribuída a forte competição com outros países, como o Bra-
sil e a Indonésia. Para 2021/22, a agência americana estimou as exportações 
Vietnamitas em 25,85 milhões de sacas, 9,3% maiores que o a estimativa para 
2020/21, que foi de 23,65 milhões de sacas.  

Ademais, devidos aos limitados volumes de exportação, os estoques em 
2020/21 são estimados em 7,23 milhões de sacas, 75% acima das estimativas 
anteriores do USDA, que eram de 4,133 milhões de sacas. Para 2021/22, o 
USDA estima os estoques vietnamitas em 9,59%, um aumento de 32,6% se 
comparado com a última estimativa para os estoques em 2020/21. 

Colômbia 

O USDA estima para a produção colombiana na temporada 2021/22 um volu-
me de14,1 milhões de sacas exclusivamente de café arábica, uma queda de 
1,4% em relação à safra 2020/21, que foi revisada com um acréscimo de 200 
mil sacas, para 14,3 milhões de sacas. A perspectiva de produção foi impacta-
da pelo excesso de chuvas e tempo nublado em março e abril deste ano, fruto 
das alterações climáticas provocados pelo La Niña, que afetaram o período da 
florada em algumas regiões, o que poderá impactar a colheita que deve ocor-
rer entre outubro e novembro. As expectativas são de condições climáticas 
próximas da média histórica até setembro. 

Já os ajustes positivos na produção da atual safra, que deve crescer 2,9% ante 
o produzido em 2019/20, ocorreram devido ao clima favorável, e à constata-
ção de que os temores de escassez de mão-de-obra, devido às medidas restri-
tivas contra a Covid-19, não se concretizaram, chegando a uma colheita bem-
sucedida. 

Os preços domésticos do café na colômbia apresentam um contexto seme-
lhante com o observado no Brasil, impulsionados pelos patamares elevados 
das cotações internacionais e um peso colombiano bastante desvalorizado. De 
acordo com a Federação Nacional de Cafeteros (Fedecafe), 40% da produção 
colombiana recebem prêmios de preços significativos por se tratar de cafés 
especiais, praticando valores bastante elevados. 

Para o consumo de café no país, o USDA estima que a próxima temporada de-
va atingir volume de 2,1 milhões de sacas, um avanço significativo de 5% em 
relação à safra 2020/21, que foi revisada de 1,9 para 2,0 milhões, em função 
de um aumento do consumo da bebida em casa. O consumo de café per capi-
ta, de 0,4 saca por ano, ainda é considerado bastante baixo quando compara-
do a outros países. 

A estimativa para as exportações colombianas em 2021/22 são de 13,5 mi-
lhões de sacas, uma queda de 2,2% em relação às 13,8 milhões estimadas pa-
ra a atual safra, em função da perspectiva de menor produção. As exporta-
ções da atual safra registraram crescimento anual de 8,7% em relação ao 
mesmo período da temporada anterior. O ponto de atenção ficou para as ma-
nifestações populares no país, que bloquearam vias logísticas e atrasaram o 
transporte de café aos portos, o que pode impactar no ritmo de crescimento 
das exportações. Por fim, os estoques certificados no ano-safra 2021/22 fo-
ram estimados em 579 mil sacas, recuando em relação às 624 mil sacas esti-
madas em 2020/21. 

Honduras 

A safra hondurenha de 2021/22 deve render 5,5 milhões de sacas, recuando 
12% em relação à temporada 2020/21, que foi ajustada de 6,281 para 6,236 
milhões de sacas. O clima úmido no país favoreceu uma alta incidência de fer-
rugem e outras doenças nos cafeeiros, gerando expectativa de redução na 
produção tanto devido a uma menor produtividade de parte das plantas, 
quanto incapacitando a produção em outras. As projeções climáticas neutras 
devem manter as condições propícias para a ferrugem, uma vez que Honduras 
está iniciando a temporada de chuvas, que ocorre de maio a novembro, quan-
do o clima deve ser mais úmido que os últimos dois anos. 

As exportações de café verde de Honduras devem atingir 5 milhões de sacas 
na próxima temporada, 11% abaixo do esperado para a atual safra, que foi 
elevado em 26 mil sacas para 5,607 milhões de sacas, em função do clima fa-
vorável no período anterior. Os impactos dos furacões Eta e Iota no ano pas-
sado, que provocaram danos em 2.183 km de estradas que ainda estão em 
processo de reconstrução, também são fatores limitantes às exportações. Os 
estoques foram ajustados de 1,015 para 1,113 milhão de sacas nesta tempo-
rada, devido a uma redução da importação esperada por países europeus, 
com estimativas de elevação dos estoques em 2021/22, para 1,264 milhão, 
uma alta de 14%. 

O USDA também nota uma consolidação dos volumes de exportação de cafés 
diferenciados ou especiais nos últimos anos, que avançou de uma parcela de 
12% do total das exportações na temporada 2014/15 para chegar a 54% no 
café comercializado em 2019/20. A aumento da demanda global por café ará-
bica de alta qualidade pode oferecer boas oportunidades de mercado para 
Honduras nos próximos anos. 

Indonésia 

A produção da Indonésia deve recuar deve se manter mais estável em relação 
aos outros grandes produtores de café, com um leve recuo de 0,7%, passando 
de uma estimativa de 10,7 milhões de sacas na atual temporada para 10,63 
milhões na temporada 2021/22. Destes, espera-se que 1,3 milhões de sacas 
de café arábica e 9,4 milhões de robusta. As menores estimativas são justifi-
cadas pelo menor rendimento de robusta, em função do tempo mais seco es-
perado entre maio e setembro nas regiões produtoras de robusta, pelo rendi-
mento menor também na produção de arábica na primeira colheita da varie-
dade, que sofreu entre o final de 2020 e início de 2021 com chuvas acima no 
normal em algumas regiões, como no norte da Sumatra, que afetou o amadu-
recimento dos frutos. 

As projeções para o consumo no país são de 4,7 milhões de sacas, um avanço 
ante as 4,45 milhões estimadas em 2020/21, mas ainda abaixo dos níveis pré-
pandemia. Em função das medidas de distanciamento social, o consumo fora 
de casa deve continuar parcialmente prejudicado. 

Já as exportações de café verde receberam ajustes notáveis para a temporada 
2020/21, com revisão positiva de 400 mil sacas a mais que na estimativa an-
terior do USDA, totalizando 6,4 milhões. Em 2021/22 o crescimento deve con-
tinuar indo a 6,5 milhões, com expectativa de continuidade da forte demanda 
de Rússia, Alemanha, Reino Unido, Espanha, e uma recuperação da demanda 
nos Estados Unidos, Itália, e outros países que reduziram seu consumo duran-
te a pandemia. Destaca-se que o aumento nas estimativas ocorre inteiramen-
te por maiores envios de café robusta. 

Outros países 

Além dos países acima, o USDA divulgou os relatórios referentes a Etiópia, Ín-
dia, Peru, México, Guatemala, Tanzânia, El Salvador e Equador. 

Para a Etiópia, o USDA estimou uma produção de 7,62 milhões de sacas em 
2021/22, produção quase inalterada se comparado com o ano anterior, cuja 
produção foi estimada em 7,6 milhões de sacas. O aumento da produção foi 
atrelado a um clima beneficial para a produção de café no país. Já o consumo 
foi estimado em 3,5 milhões de sacas em 2021/22, volume próximo a estimati-
va para 2020/21, que foi de 3,55 milhões de sacas.   

Na Índia, a produção de café foi estimada em 5,41 milhões de sacas em 
2021/22, um aumento de 5% se comparado com a temporada anterior, quan-
do o país produziu 5,15 milhões de sacas. De acordo com o estudo, o clima 
adequando e as chuvas acima da média contribuíram para o aumento da pro-
dução. Já o consumo foi estimado em 1,2 milhões de sacas em 2021/22, repre-
sentando um aumento de 1,7% se comparado com o ano anterior.  

A produção de café deverá totalizar 3,95 milhões de sacas no Peru em 
2021/22, representando um aumento de 17% se comparado com a produção 
do ano anterior. O aumento na produção foi associando a um clima adequado 
ao desenvolvimento da produção. Além do consumo estimado em 225 mil sa-
cas, o USDA projeta as exportações do país em 3,85 milhões de sacas.  

Para o México, a agência americana estimou sua produção em 3,59 milhões 
de sacas em 2021/22, um aumento de apenas 1,6% se comparado com o ano-
safra anterior. O consumo doméstico de café no país foi estimado em 2,6 mi-
lhões de sacas, e as exportações foram estimadas em 2,95 milhões de sacas 
em 2021/22. 

Na Guatemala, os USDA estou a produção nacional em 3,34 milhões de sacas 
para 2021/22, um aumento de 10% se comparado com a produção do ano an-
terior, que foi estimada em 3,02 milhões de sacas. O USDA apontou que este 
aumento apresenta uma recuperação, mas o volume ainda é inferior a produ-
ção em 2019/20, quando o país produziu 3,52 milhões de sacas. Em 2021/22, 
o consumo foi estimado em 563 mil sacas, indicando um aumento de 13%. Já 
as exportações devem crescer 8% para 3,16 milhões de sacas.  

Na Tanzânia, a projeção do USDA aponta para um aumento de 3,7% na pro-
dução, para um total de 1,4 milhões de sacas. Sem alterações, o consumo foi 
estimado em 50 mil sacas de café. Por outro lado, as exportações devem au-
mentar 34%, para 1,38 milhões de sacas em 2021/22. 

Em El Salvador, na América Central, a produção deverá aumentar 1,7% para 
um total de 528 mil sacas. As exportações do país foram estimadas em 545 
mil sacas em 2021/22, um aumento de 1,5% se comparado com o ano anteri-
or.  

No Equador, na América do Sul, a produção foi estimada em 261 mil sacas em 
2021/22, postando um aumento de 6 mil sacas, ou aproximadamente 2%, se 
comparado com a produção do ano anterior. O consumo de café por lá foi esti-
mado em 245 mil sacas, enquanto as exportações foram projetadas em 444 
mil sacas, uma redução de 56 mil sacas se comparado com 2020/21 – o Equa-
dor importa café para a produção de café solúvel, que também é exportado, 
junto a produção nacional. 

Alguns países ainda não tiveram suas estimativas publicadas pelo USDA, co-
mo Costa Rica, Quênia, Nicarágua, Uganda e Venezuela, que devem ser divul-
gadas ao longo da semana, além do relatório com o balanço final da agência 
para a produção global de café, prevista para meados de junho. Apesar de di-
versos países produtores indicarem avanços em sua produção, os números 
dos relatórios publicados até o momento indicam uma queda de 7,4% na pro-
dução global, puxados principalmente pela expectativa de produção significa-
tivamente menor para o Brasil. 
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Fontes: ICE/NY; ICE/EU; B3; Commodity Network Trader’s Pro. 

Moeda 21/mai 14/mai Var. %

Dollar Index 89,98 90,28 -0,3%

Real Brasileiro 5,36 5,27 1,7% USD/BRL

Dong Vietnamita 23054,00 23048,00 0,0% USD/VND

Peso Colombiano 3744,75 3682,88 1,7% USD/COP

Rupiah Indonésia 14350,00 14195,00 1,1% USD/IDR

Lempira Hondurenha 23,85 23,94 -0,4% USD/HNL

Euro 1,22 1,21 0,3% EUR/USD

Yen Japonês 108,94 109,34 -0,4% USD/JPY

Libra Esterlina 1,41 1,41 0,4% GBP/USD

Yuan Chinês 6,43 6,44 0,0% USD/CNY

Exportadores

Importadores

TAXAS DE CÂMBIO

Contrato Mês 21/mai 14/mai Dif. Var. % Em aberto

ICFN1 julho 171,35 164,85 6,50 3,94% 73

ICFU1 setembro 176,10 169,30 6,80 4,02% 401

ICFZ1 dezembro 180,30 175,75 4,55 2,59% 5.876

CAFÉ BMF (USD/sc)

Contrato Mês 21/mai 14/mai Dif. Var. % Em aberto

LRCK1 maio 1451,00 1417,00 34,00 2,40% 0

LRCN1 julho 1478,00 1460,00 18,00 1,23% 56.521

LRCU1 setembro 1503,00 1486,00 17,00 1,14% 29.493

LRCX1 novembro 1520,00 1503,00 17,00 1,13% 19.941

LRCF2 janeiro 1533,00 1517,00 16,00 1,05% 7.119

LRCH2 março 1545,00 1530,00 15,00 0,98% 3.462

ROBUSTA ICE/LONDRES (USD/ton)

20/mai 14/mai Dif. % Dif. Unidade

155,26 152,71 2,55 1,67% USD/sc.

823,23 805,55 17,68 2,19% BRL/sc.

INDICADORES
BRASIL | ESALQ 8 dias (20-mai)

Contrato Mês 21/mai 14/mai Dif. Var. % Em aberto

KCK1 maio 150,10 144,25 5,85 4,06% 52

KCN1 julho 152,10 145,00 7,10 4,90% 107.765

KCU1 setembro 154,75 146,95 7,80 5,31% 70.585

KCZ1 dezembro 157,05 149,60 7,45 4,98% 47.079

KCH2 março 158,05 151,90 6,15 4,05% 31.655

KCK2 maio 158,60 152,85 5,75 3,76% 9.162

CONTRATO "C" ICE/NY (US¢/lb)

Estimativas de safra - USDA 

País
2020-
2021 

2020-2021 
Revisado 

2021-
2022 

Variação 
anual 

(%)

2020-
2021 

2020-2021 
Revisado 

2021-
2022 

Variação 
anual 

(%)
Brasil 67,9 69,9 56,3 -19,5% 41,02 45,026 35,22 -21,8%
Vietnã 29,00 29,00 30,83 6,3% 26,65 23,65 28,85 22,0%
Colômbia 14,10 14,30 14,1 -1,4% 13,60 13,80 13,50 -2,2%
Indonésia 10,70 10,70 10,63 -0,7% 6,00 6,40 6,50 1,6%
Etiópia 7,50 7,60 7,62 0,3% 4,15 4,00 4,10 2,5%
Honduras 6,28 6,24 5,50 -11,8% 5,58 5,61 5,00 -10,8%
Índia 5,25 5,15 5,41 5,0% 5,46 5,65 5,69 0,7%
Peru 4,45 3,37 3,95 17,2% 4,27 3,32 3,85 15,8%
México 3,90 3,53 3,59 1,7% 3,00 2,95 2,95 0,0%
Guatemala 3,65 3,15 3,47 10,2% 3,41 2,90 3,16 8,8%
Tanzânia 1,35 1,35 1,40 3,7% 1,03 1,03 1,38 34,0%
El Salvador 0,48 0,52 0,53 1,7% 0,42 0,54 0,55 1,5%
Equador 0,22 0,26 0,26 2,4% 0,40 0,50 0,44 -11,2%

Produção  (milhões de sacas) Exportação (milhões de sacas)

Fonte: USDA. Elaboração: StoneX. 


