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O Brasil ainda é o maior produtor mundial de café, porém não ocupa mais a posição de semimonopolista no
mercado internacional. Por conta de uma política de sustentação de preços no mercado mundial, o Brasil
incentivou concorrentes e, conseqüentemente, perdeu a hegemonia que até então possuía. O País teve sua
participação reduzida, ao longo dos anos, no mercado internacional de café. A partir da década dos 50 do
século XX, as exportações brasileiras declinaram para menos de 50% do total mundialmente exportado,
chegando a menos de 24% na década de 80. A produção de café dos países africanos e da Colômbia e do
Vietnã elevou-se consideravelmente nos últimos anos, fazendo com que os mesmos ampliassem sobremaneira
suas participações no comércio global. Almeida, Mesquita (1995) realizaram teste de causalidade entre preços
externos e quantidades exportadas de café do Brasil no mercado mundial. Segundo os  autores, os preços
externos determinaram as quantidades de café exportadas pelo Brasil, porém, as quantidades exportadas não
determinaram os preços, ou seja, o Brasil foi tomador de preços no mercado mundial de café, durante o
período 1965/1989. Entretanto, o Brasil nem sempre esteve na posição de tomador de preços no mercando
mundial de café, aparecendo como formador de preços no trabalho desenvolvido por Lemos (1983), que
analisou o período 1821/1980. Dois fatores podem ter contribuído para essa mudança: a participação relativa
do Brasil no mercado internacional do café durante os períodos estudados; o condicionamento das exportações
brasileiras de café ao sistema de preços e quotas do Acordo Internacional do Café. Este trabalho teve como
objetivo definir as relações de equilíbrio de longo e de curto prazo entre o preço do contrato futuro de café,
negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros e na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, (NYBOT) e os  Preços
Spot Santos de café cotados no porto de Santos no período 1996-2002, através de uma análise de cointegração.
Os resultados obtidos até o momento nesse trabalho permitem concluir que existe uma relação de equilíbrio de
longo prazo entre os preços futuros e à vista do café interno e externo. Em outras palavras, indica que o
comportamento dos preços à vista e futuros internos e externos estão intimamente relacionados. Tal constatação
pode ser justificada tanto pelo fato do café ser uma commodity transacionada no mundo inteiro, por isso,
sujeita a fatores de oferta e demanda internacionais, como também pelas possibilidades de arbitragem entre
os mercados de café brasileiro e norte-americano.
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