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HISTÓRICO DO MERCADO DE CAFÉHISTÓRICO DO MERCADO DE CAFÉ

Os valores de café sempre é o resultado da demanda,
que significa o embate da produção e do consumo, a
procura e a oferta.

Com muita produção o mercado cai, com pouca
produção o mercado sobe, mas sem sobressaltos a
não ser num evento climático, como uma seca ou
geada.



CAFÉ 2000 a 2006CAFÉ 2000 a 2006



2007 e 20082007 e 2008
INÍCIO DO MOVIMENTO DE ALTAINÍCIO DO MOVIMENTO DE ALTA

� Problema de qualidade na Colômbia e América Central

Quebra da safra com a Broca - chuvas na colheita

� Aumento dos diferenciais

Preço dos centrais negociados em torno 70 acima de NY

� Default nos embarques na América Central e Colômbia

diminuição da produção de café de Qualidade

� Brasil em destaque

Grande procura pelo café brasileiro, devido a seriedade e variedades.

� Novos povos

Consumo em alta com adesão de novos países no mercado comum Europeu

após a criação do Euro.

� Maior interesse de fundos de investimentos nas commodities agrícolas.

Quebra de safra Brasil.



CAFÉ NY CAFÉ NY –– 2007 a 20082007 a 2008



2009 e 20102009 e 2010

Crise financeira nos EUA, se acentuou em setembro
de 2008, impactando no mercado no ano de 2009.

JAN/JAN/0909
Saída de Fundos de investimentos das posiçôes
compradas em commodities agrícolas essa liquidação
ocorreu em função do auge da crise do subprime.

SET/SET/0909
Esboça certa reação mostrando um movimento de
consolidação dos preços.



CAFÉ NY CAFÉ NY –– 2009 a JUN/102009 a JUN/10



Período AtualPeríodo Atual
06/2010 a 04/201106/2010 a 04/2011

� Recuperação em função de medidas que procuravam controlar/contornar os 
danos causados a economia motivados pela crise financeira nos USA e Europa. 
A crise da SUB-PRIME 

� Noticias de que o consumo de  café não foi afetado com a crise e permaneceu 
com crescimento estimado entre 2 a 3% ao ano (fonte: USDA);

� Na procura de equilibrar o emprego o tesouro americano abaixa os juros a 
0,00 a 0,25% ao ano, e assim os Juros norte americanos  torna-se negativos, 
criando  uma corrida rumo a compra de Commodities para preservar valores. 

� Grande apetite dos fundos de Investimentos por commodities torna-se  
gigantesco para algodão, açúcar, café, soja e milho, que alem de preservar 
valores também traz um dado adicional,  que foi o aumento de consumo de 
alimentos  da China e Índia. 



CAFÉ CAFÉ BM&FBM&F –– 2010 a 20112010 a 2011



CAFÉ NYCAFÉ NY



AÇUCAR NYAÇUCAR NY



MILHO MILHO BM&FBM&F



MILHO NYMILHO NY



SOJA SOJA BM&FBM&F



SOJA CHICAGOSOJA CHICAGO



DESTAQUESDESTAQUES

� Dificuldade da América Central e Colômbia para cumprir 
os embarques contratados anteriormente.

� Grande procura pelo café lavado Cereja (descascado), 
para cobrir déficit dos centrais e Colômbia;

� Apesar de alguns contratempos os fundos, pelo menos ate 
o momento, não tiveram motivos para zerar suas posições 
e muito menos alguma indicação de reversão da política 
norte americana para aumento nos juros, desmotivando o 
recuo dos preços.



PRINCIPAIS CUIDADOSPRINCIPAIS CUIDADOS

1. Acompanhar de perto a evolução internacional dos juros e o Câmbio.
2. Acompanhar a evolução nas áreas de produção e do Consumo Mundial.
3. Fazer cobertura de sua produção seja em bolsas de Mercados Futuros e 

de Opções, ou  diretamente com seus parceiros, Exportadores e 
Cooperativas para fixarem seus valores nos dias de fartura (atualmente) 
para evitar dissabores futuros. 

Por exemplo:Por exemplo:
� No dia 09 de março de 2011 vendia–se 01 contrato de café para Setembro 

de 2011 na BVMF a U$ 364,80 por saca, e vendia fazendo cobertura desses 
dólares a R$ 1,7410 apurando um valor de R$ 635,12 a saca.

� Hoje esse valor no dia 01 de Abril estava a US 326,65 com o dólar a R$ 
1,6888 apurando um valor de R$ 551,65.



2000 a 20112000 a 2011



DOLAR/REAL DOLAR/REAL –– 2000 a 20112000 a 2011



CONSUMO INTERNOCONSUMO INTERNO
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Consumo de Mundial de Café Consumo de Mundial de Café 
Projeção de Aumento Projeção de Aumento 





Consumo Interno de café em sacas e per-capita - Brasil



H.COMMCORH.COMMCOR
14 anos de sucesso...

A história da Hencorp Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários começa em 1997, 
quando foi fundada a Commcor Corretora de Mercadorias por profissionais com larga experiência no 
mercado de derivativos agrícolas e financeiros..

Em 1998, a Commcor associa-se a Hencorp Becstone & Company, uma das mais importantes corretoras 
de café do mundo, sediada em Miami – USA. Dessa união nasce a atual Hencorp Commcor DTVM Ltda.

Em 2002 a Hencorp Commcor obtém o título de Corretora Plena da BM&F,

Também em 2007 – a Hencorp Commcor recebe os Selos BM&F de nível triple A – Qualidade de padrão 
Internacional - reconhecidamente uma das principais corretoras que recebeu a certificação de qualidade, padrão 
internacional, pela BM&F para os posicionamentos de negócios Agro Broker e Retail Broker .

Em 2009 - a Hencorp Commcor é homologada, pelo Banco Central do Brasil, como sociedade distribuidora 
de títulos e valores mobiliários – DTVM, permitindo assim ampliar o seu portfólio de serviços para os 
mercados BOVESPA e criar produtos como Fundos de Investimentos, Tesouro Direto e Compra e Venda de 
Títulos Públicos.

A H. Commcor traduz a sua solidez pelos 14 anos conquistados, juntamente com os seus colaboradores e 
parceiros, pela qualidade e confiança dos serviços prestados junto aos seus clientes.



ATUAÇÃO NAS PRINCIPAIS BOLSAS NO MUNDOATUAÇÃO NAS PRINCIPAIS BOLSAS NO MUNDO

� Brasil - BM&F          EUA - Nybot / ICE, CME Group         Europa - Liffe 

Segmento Segmento –– BM&FBM&F
Principais commodities e instrumentos financeiros:

• Café                

• Milho

• Açúcar

• Boi Gordo

• Soja

• Moedas

• Etanol   

• Taxa de juros (DI)

• Dólar –futuro

• Ibovespa –futuro

• Mini –Ibovespa

• Mini –Dólar

• DMA –Direct Market Access

• Opções

Segmento Segmento –– BOVESPABOVESPA

• Ações                           • Opções

• Aluguel de Ações         • Tesouro Direto

• Ofertas Públicas - IPO • Termo

Produtos Produtos –– HCommcorHCommcor

• Fundos de Investimentos

• Compra e Venda de Títulos Públicos

• Over-the-Counter -OTC



ESTRUTURA INTERNACIONALESTRUTURA INTERNACIONAL

� A HCommcorHCommcor opera, atualmente, com 2 Clearings Internacionais,
cada uma com suas características e vantagens, possibilitando
assim uma oferta de serviços ainda mais adequada às
necessidades de cada cliente.



CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO

A HCommcorHCommcor, após um extenso e criterioso processo de reestruturação
interna, baseado em referências normativas e na identificação das melhores
práticas empresariais do setor, obteve a certificação instituída pela BM&F
que garante a qualificação em nível triple A para atender clientes com
padrão internacional.

Selos de qualidade dos posicionamentos de negócio



PRINCIPAIS POSIÇÕES DA PRINCIPAIS POSIÇÕES DA 
H.COMMCORH.COMMCOR

- em volume de contratos negociados –

ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milho 2º 2º 3º 2º 2º 2º 1º 1º

Café 2º 2º 2º 3º 3º 2º 2º 3º

Soja 6º 7º 3º 3º 3º 4º 3º 1º

Mini-

Dolar 37º 13º 16º 19º 20º 9º 7º 12º

Boi 4º 4º 6º 16º 15º 15º 9º 11º

Mini-

Indice 41º 14º 9º 16º 18º 21º 14º 9º

Indice 56º 59º 48º 53º 42º 34º 31º 28º

Dolar 89º 76º 55º 39º 41º 36º 34º 32º

DI1 80º 64º 65º 51º 45º 49º 42º 34º



DMA DMA –– DIRECT DIRECT MARKET ACCESS MARKET ACCESS 

� A HCommcorHCommcor há dois anos disponibiliza o DMA, uma das mais novas tecnologias
para o cliente efetuar os seus negócios na BM&F. Tivemos um crescimento
significativo dos contratos via DMA ao longo deste período. Desde janeiro de
2010, disponibilizamos também DMADMA tipo 2 que possibilita ao cliente realizar suas
operações diretamente da estrutura de um vendor (CMA, GL), sem ter que utilizar
a estrutura da corretora.
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DMA DMA –– Volume e NegóciosVolume e Negócios

Quantidade de Negócios - DMA
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BOVESPABOVESPA
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Negócios 70.554 92.738 91.526 92.148 91.331 105.299 119.685 120.689 80.496 84.787 92.640 96.743

Negócios - Bovespa
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PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃOPLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO

� Disponibilizamos aos nossos clientes as melhores plataformas de negociação
eletrônica com alto poder analítico, todas com cotações e operações em tempo
real nos segmentos BM&F e BOVESPA. Estas plataformas possuem, no mesmo
terminal, cotações de outras bolsas, informações em tempo real, módulos focados
na identificação de oportunidades de negociação, diversos estudos gráficos e várias
funcionalidades, planejadas especialmente para o aumento da eficiência de execução
de ordens e gestão de carteiras.

� A HCommcor conta com o sistema APAMA para operações de alta freqüência 
destinadas aos segmentos BOVESPA e BM&F.

� O sistema APAMA oferece uma ampla variedade de estratégias especialmente 
desenvolvidas de acordo com o perfil do cliente, inclusive arbitragens inter-bolsas.



SUPERAÇÃOINVEST.COM.BR SUPERAÇÃOINVEST.COM.BR 
SEU SEU HOME BROKERHOME BROKER

� A H.CommcorH.Commcor, criou o site SuperAçãoinvestSuperAçãoinvest, 
direcionado ao cliente que opera via home broker. 

� O site oferece informações do mercado, análises 
gráficas, fundamentalistas, sugestões de carteira, bem 
como informações sobre como utilizar melhor seu 
home broker

Disponibilizamos o HomeHome BrokerBroker
SuperçãoInvestSuperçãoInvest, inovador dentro do
mercado financeiro, com sua tecnologia
Web 2.0, possibilita cliente configurar sua
tela ter à disposição todos os recursos
necessários para operar com agilidade e
sofisticação no mercado de Ações, Opções
e Minicontratos.



INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICAINFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

� Além de uma infraestrutura tecnológica e de segurança eficaz, a H.Commcor
possui contratos com empresas de alto padrão em “Data“Data CenterCenter ”” ee “Backup“Backup
Site”Site” para suportar qualquer situação de risco operacional, permitindo assim a
continuidade dos negócios sem qualquer prejuízo nas operações junto aos
seus clientes e bolsas mundiais.



H.CommcorH.Commcor
A melhor parceria A melhor parceria em mercados futuros em mercados futuros 

de Café na BVMF, Londres e NY.de Café na BVMF, Londres e NY.

www.commcor.com.br
www.superacaoinvest.com.br

((11) 2127-2799 / (11) 3526-7799 

Brazil OfficeBrazil Office
Av. Paulista, 37 – 11º andar – cj. 111
Bela Vista – São Paulo – SP Brasil
Tel.: 55 11 2127-2777
Fax: 11 3253-6888

USA OfficeUSA Office
Hencorp Becstone LC
777 Brickell Avenue, Suite 1010
Miami FL - USA
Tel.: 1 305-373-9000 Fax: 1 305 381-6386


