
 

      
Os preços externos e, consequentemente, domésticos do café arábica tiveram expressiva alta em setembro, 

especialmente durante a 2ª quinzena do mês. O impulso veio de preocupações relacionadas à oferta global. A menor 

safra no Brasil em 2021/22 e os impactos da geada e do clima seco sobre a produção em 2022/23 vêm deixando em 

alerta agentes quanto ao balanço entre oferta e demanda em 2021 e em 2022. Até o momento, floradas significativas 

ocorreram apenas em Garça (SP) e nas Matas de Minas (Zona da Mata). Nas outras praças acompanhadas pelo 

Cepea, também houve floração, mas em menor escala, sendo que a principal deve ocorrer após um maior volume de 

chuva. Em setembro, as precipitações foram, de modo geral, muito baixas para favorecer a recuperação das lavouras 

e elevar a umidade dos solos. Neste começo de outubro, chuvas voltaram a ser registradas em boa parte das lavouras, 

mas ainda é necessário maior volume para a recuperação dos cafezais e manutenção das floradas. Diante desse 

cenário, no encerramento de setembro, os futuros externos voltaram a operar próximos dos 200 ct/lb na Bolsa de NY 

(ICE Futures), nos patamares observados em 2014. (CEPEA) 

 

COTAÇÃO  BMF NY 

SAFRA 2021/2022  VALORES EM US VALORES EM CENTS/LIBRA 
DIA TIPO 6 (R$) * DÓLAR EURO DEZ/21 VAR MAR/21 VAR - DEZ/21 VAR MAR/21 VAR MAI/22 

01 1.210,00 5,3684 6,2206 241,70 +905 247,00 +1100 - 204,05 +1005 206,90 +1010 207,95 

02/03 SAB/DOM             

04 1.210,00 5,4450 6,3282 241,00 -70 244,75 -225 - 200,35 -370 203,25 -365 204,40 

05 1.160,00 5,4840 6,3499 233,00 -870 236,50 -1050 - 191,90 -845 194,85 -840 196,00 

06 1.160,00 5,4875 6,3410 232,40 -60 237,40 +90 - 193,45 +155 196,40 +155 197,55 

07              

08              

09/10 SAB/DOM             

11              

12 FERIADO             

13              

14               

15              

16/17 SAB/DOM             

18              

19              

20              

21              

22              

23/24 SAB/DOM             

25              

26              

27              

28              

29              

30/31              

              

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

2021/2022 06/10/2021 

Gerência de RH Superintendência 
A bolsa de N.Y. finalizou a quarta-feira em alta, a 
posição dezembro oscilou entre a mínima de -0,05 
pontos e máxima de +3,05 fechando com +1,55 
pts. 

SEXTA 08/10: 10mm (Max: 30º e Min. 17º) 
SABADO 09/10: 15mm (Max: 29 e Min. 19º) 
DOMINGO 10/10: 10mm (Max: 27º e Min. 17º) 
SEGUNDA 11/10: 30mm (Max: 25º e Min. 17º) 
TERÇA 12/10: 14mm (Max: 31º e Min. 19º) 
                                                    Fonte: Climatempo 


