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ESQUEMA-RESUMO - CAFÉ                

3 - Análise fundamentalista 

Como Já sabemos, existem duas espécies de cafés produzidas no mundo, 

_____________ e a _____________. E o volume total de produção é de 

aproximadamente ______________________, dividida basicamente entre 10 

países. Sendo ________ o líder desta cultura, produzindo mais de um terço do 

total do café consumido no mundo, seguido pelo Vietnã, Colômbia, Indonésia, 

Etiópia, Uganda, Honduras, Índia, Peru e México.  

Os maiores importadores seguem quase a mesma sequência dos consumidores, 

apenas precisamos tirar o Brasil da lista.    

Importante ressaltar que como qualquer outra ____________, o preço se dá 

com base na ___________________ do café.  

Além da oferta e demanda, os produtores podem receber, mais ou menos, de 

acordo com ___________ do produto.  

A Precificação do café mundial se dá por meio de contratos realizados na Bolsa 

de Valores de Nova Iorque, para o café ___________, e sua cotação é 

realizada em ________________, e de Londres para o _______________, cuja 

cotação é em __________________. 

Já o preço do café aqui na Bolsa de Valores oficial do Brasil – B3 é referente 

ao ______________ e é em _______________, assim, basta realizar a 

multiplicação do valor na bolsa pelo dólar, para obter o valor em reais por saca. 

É sempre importante lembrar que ____________ é o principal fator de impacto 

na oferta de café no mundo. E em relação a demanda, temos um consumo mais 

homogêneo, assim, __________________ sempre têm potencial de impacto.  

 

a Arábica  - Robusta/Comilon - 170 milhões de sacas/ano - o Brasil – 

commodity – oferta e demanda - a qualidade – Arábica – centavos de Libra 

peso - Conilon  - Dólar por toneladas – Arábica - Dólares por saca – o clima – 

fatores econômicos 
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