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Entradas de cacau da Bahia
sofrem queda acentuada

CACAU NO BRASIL E NO
MUNDO

Recebimentos semanais de cacau em grão (em sacos de 60 kg)
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Organização Internacional do Ca- foi ajustada para um superavit de
Aumenta faixa de variação cau (OICC) fez a primeira previsão 42 mil t, ligeiramente superior às
dos preços do produtor na para o resultado da corrente safra 36 mil t divulgadas no boletim ancom um déficit de 113 mil t. O da- terior. A estimativa dos estoques
Bahia
O limite de baixo da faixa dos pre- do é resultado das previsões da mundiais em 30/09/15 foi aumenços do produtor na Bahia perma- produção líquida na safra com tada de 1.601 para 1.607 mil t,
neceu inalterado em R$147,00/ 4.112 mil t, 1,8% abaixo da esti- estritamente em função da revisão
arroba durante todo o período, mativa (revista) de 4.188 mil t em do superavit apurado estatisticaenquanto seu limite de cima evo- 2014/15 e das moagens com mente e sem levar em consideraluiu gradualmente de R$155,00 4.225 mil t, 1,9% acima das ção os resultados da pesquisa dos
cotados na quarta-feira da sema- (igualmente revistas) 4.146 mil t estoques mundiais divulgados no
na para R$158,00 hoje (01/03), na safra anterior. Na base desses final de janeiro.
com os equivalentes sendo
Costa do Marfim quer
Exportadores rejeitam
US$2.480–2.666/t.

reservar mais cacau para a
entregas de cacau na Costa
Entradas de cacau na Costa
indústria local
do Marfim
do Marfim seguem estáveis Segundo declaração do primeiro Os exportadores na Costa do Mar-

A Reuters reportou as estimativas
dos exportadores das entradas de
cacau nos portos na semana terminada em 21/02 com 26.000 t
acumulando 1.173.000 t, comparadas com 26.000 t e 1.188.000 t
no ano passado. Os dois dados
acumulados já levam em conta a
correção com base no dado oficial
do Conselho de Café e Cacau
divulgado na semana anterior.

ministro, o governo planeja reservar quantidades maiores de cacau
aos processadores locais para
possibilitar que cheguem a absorver 50% da produção de grão do
país até 2020. Atualmente a capacidade instalada está em torno de
700.000 t, mas a moagem efetiva,
segundo estimativas, está em torno de 550–560 mil t.

Tempo seco e quente persistiu na
maioria das regiões produtoras da
África Ocidental. Chuvas fracas e
esporádicas ficaram limitadas às
faixas litorâneas de Gana, Costa
do Marfim e Nigéria. O instituto
meteorológico NOAA previu chuvas para esta semana, mas o retorno de condições secas para a
próxima.

cacau na América do Norte, anunciou a aquisição de uma planta
industrial na China, como parte de
um investimento total em torno de
US$40 milhões num projeto totalmente integrado de processamento de cacau em grão e fabricação
de chocolate. A empresa não divulgou o valor da compra, nem a
identidade do vendedor.

fim estão rejeitando até 60% das
entregas de cacau que lhes são
oferecidas em função de problemas de qualidade, principalmente
o tamanho pequeno das amêndoas, com contagens de até 125
grãos por 100g, e elevado teor de
acidez. Há receios que a situação
tenderá a piorar nos próximos meses devido à seca.

Blommer compra fábrica na China
Chuvas continuam fracas e A empresa familiar Blommer Cho- Dias antes, um alto executivo da
limitadas na África Ocidental colate Co., maior processadora de firma previu um déficit de 128 mil t
para a safra 2015/16 e o aumento
de 2,7% das moagens mundiais. A
própria empresa expandiu sua
capacidade de produzir chocolate
nos Estados Unidos em 70 milhões de libras (31.166 t) nos últimos 18 meses e projetos em andamento produzirão um crescimento igual nos próximos 12 meses.

Bolsa de Cacau de Nova Iorque

Comentário do mercado

Contrato de Maio/16
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Contratos negociados

Os preços voltaram a avançar fazendo frente às intervenções baixistas, numa contenda intensa
entre operadores especulativos,
que teve por pano de fundo vendas em volumes moderados das
origens africanas. As notícias fundamentais, emitindo ora sinais
altistas, ora baixistas, não tiveram
maior influência sobre a evolução
dos preços.
Como se não bastasse o quadro
indefinido da conjuntura fundamental e as turbulências na macroeconomia global provocadas
pelas incertezas envolvendo a
situação verdadeira que prevalece
na China, os políticos britânicos,
ao levantar dúvidas a respeito da
permanência do Reino Unido dentro da União Europeia, aumentaram a confusão ao desencadear
uma queda violenta da libra ester-

lina ante o dólar, que resultou numa defasagem entre os cenários
técnicos das Bolsas de Nova Iorque e de Londres.

Chega-se à conclusão que, neste
momento, a ferramenta mais própria para a análise do mercado de
cacau é uma bola de cristal .

