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Por que o Brasil se tornou a principal origem 
dos estoques certificados de café arábica da 
bolsa de Nova Iorque? 

Nos últimos meses, o mercado de café tem observado uma importante mu-
dança na composição dos estoques certificados de café arábica da ICE em 
Nova Iorque, quando o Brasil passou a ser o principal fornecedor para os ar-
mazéns da bolsa, após uma ascensão excepcionalmente rápida ao sair de 
uma contribuição quase nula até cerca de 8 meses atrás. Uma sequência de 
eventos, que vão desde fatores ligados a produção de café até fatores macro-
econômicos, convergiu para favorecer as entregas do café brasileiro à bolsa 
de Nova Iorque. 

A princípio, é preciso compreender o que elevaria interesse de um agente co-
mercial a certificar seu café na bolsa. Uma empresa exportadora de café ou 
talvez uma importadora, por exemplo, que tem contratos negociados na bolsa, 
tem geralmente duas opções de comercializar o café, exportando-o no forma-
to FOB (Free On Board), ou certificando-o na bolsa. Naturalmente, os agentes 
buscam realizar o negócio que lhes trarão o maior lucro. Porém, como identifi-
car qual é a oportunidade mais vantajosa, e a partir disso, como o mercado 
tenderá a se comportar? 

No caso da ICE Nova Iorque, a bolsa possui regras para aplicar um ágio ou um 
desconto sobre o valor cotado na bolsa para os cafés enviados para serem 
certificados, a depender na origem daquele produto, como é possível verificar 
na tabela 1. No caso do Brasil, a bolsa aplica um desconto de 600 pontos, ou 
US₵ -6,00/lb para os cafés originados no país. Por exemplo, caso um exporta-
dor brasileiro queira certificar o seu café na bolsa em um determinado mo-
mento, e o café esteja cotado a US₵ 130/lb, a bolsa pagará o valor da cotação 
após aplicado o desconto de US₵ -6,00/lb, ou seja, US₵ 124/lb. 

Ainda é necessário considerar que, para que o café seja enviado e certificado 
aos armazéns da ICE, o exportador (ou importador) tem de arcar com uma sé-
rie de encargos, como os custos de frete, de armazenagem, de certificação e 
classificação, entre outros. Os custos podem sofrer variações a depender da 
estrutura da empresa, ou da localização, mas de uma forma geral, no brasil 
eles são considerados de aproximadamente US₵ -8,00/lb. Ou seja, conside-
rando os descontos aplicados pela bolsa para o café brasileiro (US₵ -6,00/lb) e 
os encargos para a realização da entrega (US₵ -8,00/lb), chegamos ao valor 
de breakeven de US₵ -14/lb no brasil. O breakeven é o patamar nos diferenci-
ais a partir do qual os exportadores/importadores conseguirão arcar com os 
descontos e custos de entrega à bolsa, e a partir daí poderão obter algum lu-
cro. Em outras palavras, quanto mais enfraquecidos e abaixo de US₵ -14/lb os 
diferenciais entre o café FOB no Brasil e a bolsa estejam, mais interessante 
passa a ser uma entrega na bolsa. 

Para o café Hondurenho, assim como o café de uma série de países da Améri-
ca Central e África, o valor pago pela bolsa é exatamente o valor cotado em 
bolsa, sem qualquer adição ou desconto. Assim, para os agentes comerciais 
destes locais, a maior parte do custo para certificar seu café na bolsa é o frete. 
No caso da América Central, os custos para certificação ficam em torno de 
US₵ -4,00/lb, sendo este o breakeven nos diferenciais para certificação à bol-
sa.  Importante notar que estes custos não são fixos, além disso houve um au-
mento expressivo do custo de frete durante a pandemia da Covid-19. 

Há ainda um fator a ser considerado nesta dinâmica, que são os ganhos ex-
tras que os agentes conseguem obter a partir das operações entre contratos. 
Uma vez tendo seu café certificado, na ocasião do primeiro dia de aviso (FND, 
sigla em inglês), o agente pode imediatamente liquidar a sua posição vendida, 
entregando a posse do café à ICE, que entregará o lote a outro agente que 
possuía posição comprada, e receber o valor negociado. Todavia, em vez dis-
so, os agentes podem identificar oportunidades de spread, formas de ampliar 
seus ganhos ao liquidar sua posição no contrato com vencimento mais próxi-
mo e abrir nova posição vendida no contrato seguinte, realizando o processo 
de rolagem ou “cash & carry”, podendo obter novos ganhos a partir dos valo-
res de carrego entre contratos.  Tal ação dependerá do nível do switch nos di-
as próximos ao primeiro dia de aviso. 

Assim, considerando os principais fatores e mecanismos desta di-
nâmica, e os valores de breakeven para Brasil e Honduras no que 
diz respeito à certificação de café na ICE, devemos analisar os 
eventos que impactaram a dinâmica observada nos últimos anos  

Inicialmente, é necessário olhar para as alterações nas condições de mercado 
do Honduras, país que liderou nos últimos anos a participação no fornecimen-
to de estoques para a bolsa, e até setembro de 2020 era responsável por qua-
se 80% dos grãos certificados na ICE. A produção hondurenha de café passa 
por dificuldades desde 2019, quando uma condição climática desfavorável e 
os baixos preços limitaram a adubação pelos produtores, reduzindo a produti-
vidade das lavouras. 

Em 2020, os produtores de café da América Central foram os principais preju-
dicados pelas condições climáticas atípicas provocadas pelos efeitos do La 
Niña sobre o Oceano Pacífico. Os volumes de chuvas significativamente acima 
da média histórica em boa parte do segundo semestre dificultaram o desen-
volvimento dos cafeeiros hondurenhos. Além disso, o país passou por um perí-
odo extremamente caótico quando enfrentou a chegada dos furacões ETA e 
IOTA num intervalo de menos de duas semanas, em meados de novembro. A 
tempestade carregada pelos furacões não só destruiu parte das lavouras, co-
mo causou sérios problemas de infraestrutura, causando dificuldades no pro-
cesso de transporte e exportação do país. 

A sequência dos eventos, que limitou a oferta interna e tornou o transporte 
mais difícil e custoso, gerou uma alta dos preços no mercado interno do país, o 
que provocou um aumento significativo dos diferenciais entre o mercado do-
méstico e a bolsa, ou seja, elevou os prêmios para os produtores e comercian-
tes venderem internamente ou para outros players do mercado. O diferencial 
Honduras – Nova Iorque passou dos valores negativos registrados nos últimos 
anos para operar próximo ou acima de US₵ 20/lb em grande parte dos últimos 
14 meses.  

Ao passo em que o novo patamar de diferenciais se consolidava de forma 
mais fortalecida, com a queda na produção e os problemas logísticos manten-
do a oferta limitada, as menores vantagens em comercializar o café na bolsa 
tornaram a as entregas do café hondurenho na ICE menos frequentes em de-
trimento a exportações FOB a demais destinos. 

O Brasil, por outro lado, apresentou uma tendência inversa. No ponto de vista 
da oferta, a massiva produção brasileira em 2020/21 consolidou a ampla dis-
ponibilidade do café brasileiro no mercado. Ademais, devido aos impactos da 
pandemia da Covid-19 sobre a economia brasileira, o real se tornou uma das 
moedas que mais se desvalorizaram em relação ao dólar no mundo em 2020, 
tendência que se estendeu nos primeiros meses deste ano, com o par USDBRL 
acumulando um avanço de 6,9% no primeiro trimestre de 2021. A ampla ofer-
ta de cafés brasileiros e a forte valorização do dólar em relação ao real contri-
buíram para pressionar significativamente os diferenciais entre os preços do-
mésticos e as cotações na ICE.  

Como é possível verificar no relatório semanal de basis, algumas das princi-
pais praças brasileiras de negociação de café arábica apresentaram na tem-
porada 2020/21 (jul-jun) até aqui diferenciais significativamente menores rela-
ção à média das 3 temporadas anteriores. Em praças importantes de Minas 
Gerais e São Paulo, por exemplo, os diferenciais atingiram em meados de se-
tembro patamares historicamente bastante baixos, próximos de US₵ -50/lb, 
momento em que o Brasil começou a elevar suas entregas de café na bolsa. 
Neste contexto, o que se verificou foi que a relação de troca entre certificação 
da bolsa e comercialização FOB se tornou positiva, ou seja, os ganhos com os 
valores pagos pela bolsa, mesmo considerando todos os descontos, atingiram 
patamares mais altos que a comercialização FOB. 

Junto da situação comercialmente mais atraente para a entrega do café na 
bolsa, a produção recorde da safra 2020/21 foi marcada pelo elevado padrão 
de qualidade, o que aumentou a oferta de cafés suaves, por exemplo, padrão 
exigido para a certificação dos estoques na ICE, permitindo o envio de um 
maior excedente para a bolsa. 

Em meio a este cenário, a parcela de cafés hondurenhos nos armazéns certifi-
cados pela ICE, que chegaram a ter uma participação de quase 80% em julho 
do ano passado, com cerca de 1,267 milhão de sacas, recuaram pouco mais 
500 mil sacas ao longo de 9 meses, para encerrar o mês de março com 760 
mil sacas, participação de aproximadamente 39% do total. Já o Brasil passou 
de uma participação praticamente nula até agosto, quando contribuía com 
apenas 650 sacas de café certificado na bolsa, para terminar o último mês 
acumulando 988 mil sacas nos estoques da ICE, participação de 51%. 

Mas esta nova estrutura tende a se manter? E o que isso pode 
 impactar nas análises a respeito do mercado global de café?  

Tudo depende de como seguirão os diferenciais FOB, assim como os spreads. 
Conforme comentamos acima, a certificação de estoques depende fundamen-
talmente de que os diferenciais estejam abaixo dos breakevens de cada país, 
mas os spreads também podem afetar este cenário. Quanto mais negativos 
estiverem os spreads, são mais incentivadas as operações de cash & carry, ou 
seja, melhores são as oportunidades de rolagem para ampliação de ganhos, 
contribuindo para a manutenção dos estoques certificados. Ao mesmo tempo, 
diferenciais fortalecidos desses cafés em sua origem, também vão determinar 
se esses cafés certificados sairão dos Estoques Certificados. Esses estoques 
de café certificado acumulam descontos com o envelhecimento no armazena-
mento, bem como descontos com a perda de peso. Esses descontos acumula-
dos podem tornar esses cafés certificados atraentes para o recebimento, em 
relação aos seus equivalentes FOB nas origens. 

Além disso, as perspectivas que os fundamentos hoje nos apresentam, podem 
nos oferecer algumas pistas. Primeiramente, as tendências do mercado apon-
tam que mesmo que Honduras eventualmente assuma novamente a lideran-
ça, a manutenção da moeda brasileira em patamares desvalorizados e os di-
ferenciais baixos podem continuar oferecendo oportunidades de mercado pa-
ra a certificação do café brasileiro. Levando em conta este cenário, a tendên-
cia é de que o Brasil deve, pelo menos no médio-prazo, continuar tendo parti-
cipação importante nos estoques da ICE. Porém, a forte redução na produção 
brasileira de café em 2021/22, que impactará significativamente as lavouras 
de café arábica, pode limitar a oferta do grão, o que tende a fortalecer os dife-
renciais, além de reduzir a oferta de cafés suaves no próximo ano safra. Além 
disso, a continuidade da recuperação da moeda brasileira poderia contribuir 
para o fortalecimento dos diferenciais. Desta forma, as boas oportunidades de 
entrega de café à bolsa se tornarão menos frequentes. 

Evolução dos estoques certificados de café arábica (milhões de sacas) 

Fonte: ICE/NY. Elaboração: StoneX.  
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Total Brasil Honduras Peru México

Origens: Desconto

México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Quênia, Papua 
Nova Guiné, Tanzania, Uganda, Panamá, Peru e Honduras 

Sem desconto

Colômbia + 400 pts.

Venezuela, Burundi, Ruanda e India - 100 pts.

República Dominicana, Equador - 400 pts.

Brasil - 600 pts. 

Tabela 1 

Fonte: ICE/NY.  
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Média diff em Honduras Média diff café arábica tipo 6 no Brasil

Histórico da média dos diferenciais de café arábica em Honduras e no 
Brasil (US cents/lb).  

Fonte: StoneX. Elaboração: StoneX.  


