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Entradas de cacau sofrem
queda acentuada
As entradas de todas as regiões
produtoras sofreram uma redução
inesperadamente acentuada. O
dado da Bahia é o mais baixo para
a semana correspondente em 36
anos e levanta questões sobre se a
safra principal será capaz de alcançar mesmo 800.000 sc. De forma
semelhante, o fluxo de cacau das
outras regiões produtoras também
desacelerou para o volume mais
baixo na semana correspondente
desde 2001/02, mas, como foi mencionado nas notícias da semana
passada, poderá começar a aumentar em abril, enquanto esta
expectativa não existe no caso da
Bahia.

Preços do produtor na Bahia
têm poucas alterações
Os preços do produtor na Bahia
giraram na faixa de R$143,00–
154,00/arroba durante todo período e fecharam hoje (15/03) cotados a R$145,00–153,00, equivalentes a US$2.578–2.730/t. Como
os empresas ainda não abriram
as compras para a nova safra e
praticamente não há cacau disponível para pronta entrega, houve
muito poucos negócios.
O deságio em relação à cotação
da Bolsa de Nova Iorque teve uma redução substancial nas últimas semanas para US$250-420/t
na média da semana passada,
comparados com US$380-470
quatro semanas atrás.

EIU prevê estabilidade dos
preços de cacau

CACAU NO BRASIL E NO
MUNDO

Recebimentos semanais de cacau em grão (em sacos de 60 kg)
Semana:
07/03/16
Recebimentos:
Da Bahia:
De outros estados:
Total recebido do Brasil:
De outros países:
Total dos recebimentos:

-->

13/03/16

Semana

3.510
4.706
8.216
0
8.216

- Safra 15/16

Acumulado

2.344.123
1.014.579
3.358.702
83.550
3.442.252
764.519
305.806
1.070.325
Safra 2014/15

Safra Internacional 15/16 - Recebimentos acumulados da Bahia:
de outros estados:
Total do Brasil:

Comparativos:

Safra 2013/14
Semana

Bahia:
Outros estados:
Outros países:

Acumulado

9.186
15.860
0

2.103.257
856.661
291.986

Semana

17.592
15.554
50.102

Acumulado

2.479.258
844.316
146.047

CCC revê entradas de cacau para baixo
O Conselho de Café e Cacau
(CCC) publicou os dados oficiais
das entradas de cacau até o final
de fevereiro com 1.172.128 t, comparadas com 1.194.452 t na mesma data de 2015, respectivamente
cerca de 25.000 t e de 10.000 t
abaixo das estimativas que haviam sido feitas. Já levando em conta estas correções, a Reuters reportou as estimativas dos exporta-

dores das entradas de cacau nos
portos na semana terminada em
06/03 com 22.000 t acumulando
1.194.000 t, comparadas com
14.000 t e 1.208.000 t em 2015.
A correção para baixo confirma as
suspeitas de contagem em dobro
de caminhões devido às rejeições
pelos exportadores por problemas
de qualidade do cacau que chega
das regiões produtoras.

Má qualidade do cacau reduz compras na Costa do Marfim
A deterioração continuada da qualidade do cacau causou uma redução acentuada de toda atividade
no mercado interno de cacau. Segundo informações divulgadas
pela agência Reuters, o volume
processado nas usinas de beneficiamento de cacau caiu 70–80% e
comerciantes ouvidos pela agência disseram que suas compras
diminuíram até 90% porque as

amêndoas eram pequenas demais
e com elevado teor de acidez.
A Saf Cacao, maior exportadora a
partir do porto de San Pedro, decidiu suspender temporariamente
suas operações. O Conselho de
Café e Cacau (CCC) se reuniu na
semana passada com os exportadores para tratar do problema,
mas não se conseguiu encontrar
uma solução.

Aumentam as chuvas na África Ocidental
Chuvas em volumes crescentes
voltaram a cair, principalmente nas
regiões costeiras de Gana e Costa
do Marfim, mas também em algumas localidades no interior. Chuvas mais abundantes foram reportadas nas regiões cacaueiras ocidentais da Nigéria. Contudo, na

opinião de vários analistas, a volta
das precipitações provavelmente
veio tarde demais para trazer uma
melhora às safras temporãs de
Gana e Costa do Marfim, enquanto oficiais na Nigéria declararam
que elas foram benéficas para o
desenvolvimento da safra local.

Em seu relatório mensal sobre o
mercado de cacau a Economist
Intelligence Unit previu uma redução gradual da produção mundial
a taxas entre 1,3% e 2,5% a partir
do recorde histórico em 2013/14
até 2016/17 e um crescimento do
Moagens de cacau em fevereiro
consumo a taxas anuais em torno A tabela abaixo mostra os dados das moagens brasileiras de cacau em
de 1,3% a partir de 2014/15. O fevereiro, acompanhados dos pertinentes dados comparativos.
declínio resultante dos estoques
Ano atual
Ano anterior
mundiais deve manter os preços
Mês
sc
t
Variação
sc
t
Variação
estáveis, cuja média foi estimada
01
339.358
20.361,5
ficar em US$2.938 neste ano e
02
308.550 18.513,0
-9,08% 301.196 18.071,8 +2,44%
em US$3.250 em 3017.

Bolsa de Cacau de Nova Iorque

Comentário do mercado
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Contratos negociados

Na ausência de notícias fundamentais relevantes, os mercados
de cacau deram prosseguimento à
tendência de alta das semanas
recentes, mas começam a mostrar
sinais de exaustão, tornando-se
vulneráveis a ataques baixistas.
A queda do consumo de chocolate
no Brasil foi assunto de duas matérias publicadas na semana passada pela mídia internacional. O
relatório da Economist Intelligence
Unit citou o Brasil e a Rússia como dois grandes países onde o
consumo de chocolate deve cair
em função de problemas macroeconômicos e, no caso do Brasil,
estimou esta queda em 2% ao
ano. A outra matéria, uma reportagem da agência Bloomberg, prevê
uma queda radical das vendas de
ovos de chocolate na Páscoa deste ano. Segundo a nota, as compras dos supermercados às indús-

trias de chocolate teriam diminuído 13% em comparação com o
ano passado.
Pelos nossos cálculos, baseados
na demanda por cacau em grão, o

consumo brasileiro de chocolate já
está em declínio desde 2012 e
teve uma queda da ordem de 5%
em 2015, com perspectivas semelhantes para este ano.

