Café: riscos mitigados
11 de maio de 2017
No último mês, o preço do café acentuou o movimento de queda que já vinha ocorrendo
desde o final de 2016. Se olharmos o balanço de oferta e demanda, estamos entrando no
quarto ano de déficits (2017/18), o que sugere preços elevados. Então se convencionou que
foi a venda no mercado futuro pelos investidores institucionais (também conhecidos como
hedge funds, specs, etc) que foi o motivo. Mas essa é apenas parte da estória, pois os
mercados trabalham antecipando os fatos e não olhando retrovisor. Outros fatos importantes
é que existiam riscos que foram mitigados nos últimos meses. Sendo que os mais importantes
foram: 1) elevadas exportações dos países produtores; 2) melhora na perspectiva de safra
brasileira, no Vietnã e na Colômbia; e, 3) diminuição do risco de El Niño (que causou uma
forte seca no Vietnã em 2016).
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Do ponto de vista da produção, ocorreu uma melhora na expectativa de produção de total de
café para ‘17/18 (apesar de ainda estarmos em déficit). Em especial, a produção de Arábica
indica que será marginalmente melhor. Já o Robusta está com os estoques com quedas
maiores nos últimos anos, resultando na redução da diferença entre os preços (arbitragem).
Preço dos cafés Arábica e Robusta na bolsa: nível e arbitragem
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Como foi comentado anteriormente, a posição dos fundos está caindo desde o final nov/16,
pouco depois do preço do primeiro contrato bater acima de 170 cents/lb no café Arábica
(ICE). Enquanto no café Robusta (LIFFE) a venda começou em abr/17, pois os estoques
estavam mais apertados. Assim, conseguimos ver que o movimento dos fundos foi de venda
nos dois mercados. Nossa intenção não é minimizar a importância dos fundos, mas reforçar
que o movimento de venda foi fundamentado pelo mercado de café e não apenas motivos
externos (macro, liquidez, técnicos, queda do petróleo, etc.).
Posição dos fundos especulativos: nível e relativa
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Explorando os fundamentos por trás do movimento, a oferta de café se mostraram melhores
do que era esperado há alguns meses. O risco da quebra na safra (seca e geada) não se
concretizou e teremos uma boa safra de café Arábica no Brasil (apesar de ser um ano negativo
para a bianualidade). Ainda sobre o Arábica, a Colômbia mostra uma recuperação consistente
do Roya funghi, enquanto os países da América Central e o México começam a se recuperar.
Já no Robusta, a produção do Vietnã de ‘16/17 foi a pior colhida em 4 anos, porém já é
esperado a total recuperação na safra que está se desenvolvendo, a ‘17/18. No Brasil a
produção do conilon foi prejudicada e as exportações caíram muito, mas é pouco para segurar
o mercado mundial de Robusta.
Crescimento nas exportações
As exportações mundiais de café no 4T16 e no 1T17 apresentaram uma elevação considerável
com, por exemplo, crescimento de 9% na Colômbia, 11% no Vietnam e 12% no México e
América Central na comparação anual. Porém, os números das exportações brasileiras nesse
mesmo período não foram tão brilhantes, com quedas de 2% nas exportações do Arábica e de
89% do Robusta. Apesar de o Brasil ser o maior exportador do Mundo, os dados das
exportações agregadas cresceram consideravelmente nesse período.
Do outro lado da comercialização, os principais países importadores tiveram crescimento das
suas compras. Esse crescimento mostrou um aumento do consumo interno e dos seus
estoques.
Aumentos dos estoques dos importadores
Dessa forma, foi observado um incremento dos seus estoques nos primeiros meses de 2017.
Em março, os seus estoques chegavam a 22,6 mln sc, contra 20,79 no mesmo mês de 2016,
um incremento de 9%. Sendo que nos EUA, a variação dos estoques foi de 12% na comparação
anual. Isso deve retrair as compras nos próximos meses, que coincide com o período de menor
demanda no Hemisfério Norte (verão). Ou seja, devemos ver uma diminuição no ímpeto dos
importadores, apesar da indústria sempre manter um fluxo compras constante. Nesse ponto,

jan-17

jul-16

jan-16

jul-15

jan-15

jul-14

jan-14

jul-13

jan-13

jan-17

jul-16

jan-16

jul-15

jan-15

jul-14

jan-14

jul-13

jan-13

jul-12

jan-12

jul-12

-800

-40

jan-12

70

apesar de ser um aumento de estoques, devemos ponderar que estoques nas mãos dos
importadores é um fator menos baixista que nas mãos dos exportadores.
Estoques nos principais países Importadores (EUA, Europa e Japão)
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Primeiros sinais de ‘18/19
Apesar de ainda ser muito prematura, estamos no começo da colheita da safra ‘17/18, o
mercado já começa a vislumbrar o tamanho da safra ‘18/19. Pois, além de ser um ano
positivo da bianualidade do café brasileiro, a área em formação de cafezais é a maior dos
últimos anos.
Fazendo um exercício, considerando que a produção da safra ‘17/18 será de 39 mln sc de
Arábica, com aumento de área e boa produtividade poderemos ter uma safra de 47 mln sc em
18/19. Considerando uma recuperação da produção do Robusta para 13 mln sc, a safra
brasileira seria próxima de 60 mln sc, uma super safra.
Além da redução da expectativa da força do El Niño, há alguns meses atrás era esperado que
ele fosse muito forte e começando no final do 1S17. Agora ele é esperado começando durante
o 2S17 e de força moderada. Assim, melhorando a expectativa da safra ‘18/19, pois durante o
último episódio a produção do Vietnã e Indonésia foi muito prejudicada pela seca. A safra
‘17/18 seria pouco afetada por um El Niño começando no segundo semestre, pois só daria
tempo de alterar o clima na colheita Vietnamita.
Dessa forma, apesar de ainda ser prematuro (pois ainda existem inúmeras variáveis que
podem se alterar), os fundamentos da safra ‘18/19 parecem ser de oferta crescente.
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