
 

Uma pesquisa realizada pela Reuters com nove operadores e analistas aponta que os preços do café, tanto arábica quanto canéfora, devem avançar levemente 
até o final de 2020, ao comparar com os preços atuais. Os futuros do arábica são vistos fechando o ano a 1,20 dólar por libra-peso, ou 0,9% acima do 
fechamento da última sexta-feira (31), enquanto que os futuros do canéfora devem encerrar dezembro a 1.390 dólares por tonelada, ou 3,42% acima do 
fechamento da semana passada. "São tempos desafiadores para muitas commodities", disse o estrategista de futuros Stephen Platt, citando a influência de 
políticas de estímulo de um lado e o impacto causado pela pandemia de Covid-19. "O vírus provavelmente ajudou o consumo de café de menor qualidade em 
consumidores-chave, incluindo o Brasil, enquanto a queda das vendas institucionais em países industrializados foi parcialmente compensada por um maior 
consumo em casa", afirmou Stephen. Os especialistas veem o excedente global de oferta de café crescer de 1,85 milhão de sacas de 60 quilos, em 2019/2020, 
para 5 milhões de sacas, em 2020/2021, principalmente devido a uma maior oferta de arábica em meio à menor demanda pela variedade de maior qualidade, 
já que cafeterias pelo mundo que ficaram fechadas por meses usam principalmente grãos de arábica. Fonte: mellaomartini.  

 

 

 

COTAÇÃO  BMF NY 

SAFRA 2020/2021  VALORES EM US VALORES EM CENTS/LIBRA 
DIA TIPO 6 (R$)* DÓLAR EURO SET/20 VAR DEZ/20 VAR - SET/20 VAR DEZ/20 VAR MAR/21 

01/02 SAB/DOM             

03 580,00 5,3140 6,2356 118,85 -265 122,00 -315 - 117,90 -105 120,50 -110 122,30 

04 590,00 5,2900 6,2724 122,50 +365 126,00 +400 - 121,05 +315 123,45 +295 125,35 

05              

06              

07              

08/09 SAB/DOM             

10              

11              

12              

13              

14              

15/16 SAB/DOM             

17              

18              

19              

20              

21              

22/23 SAB/DOM             

24              

25              

26              

27              

28              

29/30  SAB/DOM             

31              

* Preços em Reais, a faturar e retirar (Fonte: CMA) 

2020/2021 04/08/2020 

N.Y. finalizou a terça-feira em alta, a posição 
setembro oscilou entre a mínima de -1,25 pontos e 
máxima de +3,35 fechando com +3,15 pts.  

 
 
 
 

 

QUARTA 05/08: 0mm (Max: 26º e Min:10º) 
QUINTA 06/08: 0mm (Max: 26º e Min: 11º) 
SEXTA 07/08: 0mm (Max: 26º e Min: 11º) 
SÁBADO 08/08: 0mm (Max: 25º e Min: 13º) 
DOMINGO 09/08: 0mm (Max: 25º e Min: 14º) 
Fonte: Climatempo 


