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A cadeia e o coronavírus
A crise desencadeada pela pandemia da Covid-19 motivou a demissão de milhares de

trabalhadores de setores do comércio, indústria e serviços. No agronegócio mineiro, o

movimento de busca por trabalhadores é inverso. Em Minas, maior produtor de café do

Brasil, mais de 600 dos 853 municípios têm a cafeicultura como principal atividade

econômica”, lembra o vice-presidente do Sistema FAEMG e presidente das comissões

Estadual e Nacional de Cafeicultura, Breno Mesquita. O estado de Minas Gerais

responde por metade da produção brasileira, e cerca de 20% do total mundial. A cadeia

produtiva do café em Minas gera milhões de empregos, desde a produção de insumos

até o preparo para consumo. 

Importância econômica do café para Minas Gerais
Minas deve responder, em 2020, por 52% da produção nacional. Cerca de 4 milhões de

empregos são gerados em toda a cadeia produtiva do grão. Entre 30 e 32 milhões de

sacas – é a estimativa de colheita para este ano. Incremento de até 30,7% em relação à

temporada anterior, por causa da bienalidade positiva (Conab).Valor Bruto da Produção

(VBP) da cafeicultura em 2020 é estimado em R$ 16,7 bilhões em MG, representando

61% do VBP nacional do setor. MG exportou, em 2019, aproximadamente 27 milhões de

sacas, movimentando US$ 3,5 bilhões. Principais destinos: EUA, Alemanha e Japão. As

remessas internacionais de café naquele ano representaram 44,6% das exportações

totais do agronegócio mineiro.

Importância econômica do café para o Brasil
Exportações Nacionais de Café (total): 40,4 milhões de sacas em 2019. O café

representou em 2019 cerca de 5,3% das exportações nacionais do agro, atrás do

complexo de grãos (42,1%), carnes (17,1%), floresta (13,3%) e sucroenergético (6,5%).

O VBP da cultura deverá ficar em aproximadamente R$ 27 bilhões em 20208,4 milhões

de empregos em toda a cadeia.

A Conab estima que a produção nacional na safra 2020 deve ficar entre 57 e 62 milhões

de sacas. Crescimento de até 25,8% em comparação à temporada passada.

Em 2019/20, o Brasil representou 38,3% na produção, e 30,7% das exportações de café

no mundo. Ou seja, mais de um terço do abastecimento mundial vem do Brasil.

Área
As lavouras cafeeiras estão presentes em 15 Estados brasileiros: Acre, Bahia, Ceará,

Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,

Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

Introdução, mapeamento e compreensão da cadeia

Pesquisa sobre temas importantes relacionados a cadeia



Os termos “antes da porteira” e “dentro da porteira” referem-se à cadeia do agronegócio.

O termo “antes da porteira” faz referência ao que é necessário à produção, mas não está

na fazenda, são produtos que o produtor rural precisa comprar para produzir: são os

insumos como máquinas, fertilizantes, defensivos e mudas. E o termo “dentro da

porteira” é tudo o que se refere à produção – plantio, cuidados, colheita, beneficiamento,

manutenção de máquinas utilizadas, armazenamento dos insumos, descarte de

embalagens de agrotóxicos e mão de obra. Além disso, também há o termo “depois da

porteira”, que abrange todos os destinos produtivos, seja o consumidor final, seja a

correta, seja o armazenamento, seja a torrefação. Vale salientar que essa divisão é

apenas teórica e com única finalidade de facilitar a compreensão da cadeia produtiva,

podendo, na prática, diferir em relação ao modelo, um exemplo disso são as fazendas

que possuem torrefadoras.

Os termos “antes da porteira” e “dentro da porteira” referem-se à cadeia do agronegócio.

O termo “antes da porteira” faz referência ao que é necessário à produção, mas não está

na fazenda, são produtos que o produtor rural precisa comprar para produzir: são os

insumos como máquinas, fertilizantes, defensivos e mudas. E o termo “dentro da

porteira” é tudo o que se refere à produção – plantio, cuidados, colheita, beneficiamento,

manutenção de máquinas utilizadas, armazenamento dos insumos, descarte de

embalagens de agrotóxicos e mão de obra. Além disso, também há o termo “depois da

porteira”, que abrange todos os destinos produtivos, seja o consumidor final, seja a

correta, seja o armazenamento, seja a torrefação. Vale salientar que essa divisão é

apenas teórica e com única finalidade de facilitar a compreensão da cadeia produtiva,

podendo, na prática, diferir em relação ao modelo, um exemplo disso são as fazendas

que possuem torrefadoras.
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Descrição da cadeia refletindo o fluxo de produtos que vai desde
insumo até consumidor final

O



Os termos “antes da porteira” e “dentro da porteira” referem-se à cadeia do agronegócio.

O termo “antes da porteira” faz referência ao que é necessário à produção, mas não está

na fazenda, são produtos que o produtor rural precisa comprar para produzir: são os

insumos como máquinas, fertilizantes, defensivos e mudas. E o termo “dentro da

porteira” é tudo o que se refere à produção – plantio, cuidados, colheita, beneficiamento,

manutenção de máquinas utilizadas, armazenamento dos insumos, descarte de

embalagens de agrotóxicos e mão de obra. Além disso, também há o termo “depois da

porteira”, que abrange todos os destinos produtivos, seja o consumidor final, seja a

correta, seja o armazenamento, seja a torrefação. Vale salientar que essa divisão é

apenas teórica e com única finalidade de facilitar a compreensão da cadeia produtiva,

podendo, na prática, diferir em relação ao modelo, um exemplo disso são as fazendas

que possuem torrefadoras.

Antes da porteira

Insumos: insumo é todo e qualquer elemento diretamente necessário em um processo

de produção, sendo necessários para o bom aproveitamento destes produtos, bons

profissionais e bons equipamentos. Em relação a esta parte da cadeia produtiva, fazem

parte, por exemplo, os maquinários agrícolas, os fungicidas e adubos, as sementes e a

mão de obra.  

O gráfico abaixo mostra a participação de venda de empresas brasileiras neste ramo.

Grandes players: Syngenta, Bayer, Basf, Dupont, Monsanto, dentre outras, com diversos

produtos, como Roundups, Verdadero, Actara, PrioriXtra, Sphere Max, Premier Plus,

Altacor, Benevia.
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Máquinas agrícolas: tal processo pode ser feito tanto pela compra de maquinários como,

por exemplo, através de financiamentos com instituições financeiras, quanto através das

operações de Barter ou até por meio de aluguéis para o uso temporário dessas

tecnologias. O processo do Barter se baseia no envio de parte da colheita como

pagamento pelo uso de insumos essenciais ao plantio. Cabe aqui ressaltar o K3500

novamente, maquinário agrícola voltado para o café responsável por revolucionar o fator

produtivo.  

O gráfico abaixo mostra a balança comercial (diferença entre a importação e a

exportação) de máquinas e implementos agrícolas, como observado, o saldo mostra-se

bem positivo.

Grandes players em relação a maquinários agrícolas no meio cafeeiro: Miac, Pinhalense,

Minami, Marispan, Jacto, John Deere.

Sementes/Mudas: essenciais quando se trata de produtividade e de qualidade, são

totalmente dependentes da biotecnologia, fator que vem se aprimorando e crescendo a

cada dia no agronegócio.

Grandes players: Três empresas controlam mais da metade (53%) do mercado mundial

de sementes: a Monsanto (26%), a DuPont Pioneer (18,2%) e a Syngenta (9,2%). Entre

o quarto e o décimo lugar aparecem a companhia Vilmorin (do francês Grupo Limagrain),

WinField, a alemã KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences e as japonesas Sakata

e Takii. As 10 empresas dominam 75% do mercado mundial de sementes. Vale salientar

aqui a presença da Epamig,  Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais,

grande fornecedora nacional de sementes de café.
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O gráfico acima exibe a balança comercial (diferença entre a importação e a exportação)

de sementes agrícolas, também se mostrando positivo.

Fertilizantes/ Defensivos: também fazendo parte da “pré-porteira”, temos os defensivos e

os fertilizantes agrícolas, cruciais à produção, seja relativo ao café, seja relativo às

outras culturas. Para salientar a relevância do uso de defensivos agrícolas, podemos

citar o combate à broca-do-café (Hypothenemus hampei)’, que em 2015 causou um

prejuízo de R$7 milhões aos produtores do Cerrado Mineiro, causando aos grãos perda

de até 20% de seu peso, números bem comuns ao analisarmos os casos de ação desta

praga.

Grandes Players: Agrium, Yara, Mosaic, estas, juntas dominam cerca de 21% do

mercado mundial de fertilizantes. Syngenta, Bayer, BASF, Nortox, CCAB Agro, Ourofino,

ALTA, Dowdupont.
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Em relação à balança comercial de defensivos agrícolas e fertilizantes, como observado

acima, fica notório a dependência brasileira do mercado estrangeiro neste quesito.

Abaixo, segue um gráfico sobre o consumo por classe uso de defensivos agrícolas, a fim

de nos aprofundarmos melhor nos números supracitados.
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Empresas de análises laborais: com novos métodos produtivos como, por exemplo, a

agricultura de precisão, torna-se cada vez mais necessário as empresas de análises,

responsáveis por emitirem relatórios sobre as características do solo e da região,

fornecem diagnósticos a fim de aumentarem a qualidade e a produtividade das culturas.  

Grandes players: Raízen, Univale, TechSolo, SialSolo.



São um mecanismo produtivo especializadas para torrar o grão de café a fim de

prepara-lo para consumo.

A disputa pelo consumidor brasileiro de café vai se consolidando entre três grandes

torrefadoras: Grupo 3corações, Jacobs Douwe Egberts (JDE) e Melitta. Juntas, elas

têm mais de 50% do mercado de café torrado e moído no Brasil.

Mas existe um nicho que prospera: o das microtorrefadoras artesanais. Elas

trabalham com microlotes cuidadosamente selecionados e torrados, o que resulta em

um produto de alta qualidade. Trata-se de um nicho que não é atendido pelas

grandes. Elas fornecem grãos para cafeterias e vendem para o consumidor final por

meio da internet. Enquanto as estatísticas mostram uma redução no número total de

torrefadoras nas últimas duas décadas, o número de microtorrefadoras artesanais

cresce a cada ano.

Dentro da porteira

As cooperativas agropecuárias são importantes canais de distribuição de defensivos

agrícolas, corretivos, fertilizantes e sementes para o produtor rural, sendo considerados

os principais revendedores do setor, apontado pela Organização de Cooperativas

Brasileiras (OCB), divulgada no final de março de 2016. De acordo com esse estudo, as

cooperativas são responsáveis pela venda de 48% de fertilizantes, 47% dos defensivos e

41% das sementes. Outrossim, estas se mostram cruciais para o agronegócio brasileiro,

pois além de serem importantes canais de distribuição destes insumos, ainda servem

para a estocagem, visto que as fazendas brasileiras sofrem com a falta de estrutura para

este armazenamento, tendo uma média de capacidade de apenas 9% da produção,

enquanto fazendas americana e canadenses, por exemplo, possuem, respectivamente,

médias de 56% e 83%. Porém, a relevância das cooperativas não termina aí, em 2016, o

financiamento com os bancos caiu de 51% para 42%, enquanto a utilização de recursos

próprios aumentou de 35% para 41% e os créditos fornecidos pelas cooperativas,

tendência que apresenta permanência no contexto nacional.   

Grandes players: Copersucar, Coamo, Aurora, C. Vale, Lar Cooperativa, Camil,

Cooxupé.

Depois da porteira

Torrefadoras 

Tradings
Trading companies são empresas comerciais que atuam como intermediárias entre

empresas fabricantes e empresas compradoras, em operações de exportação ou de

importação. No meio cafeeiro podemos citar a Louis Dreyfus, uma das 4 integrantes do

coletivo chamado de ‘ABCD das commodities’, composto pela Archer Daniels Midland

(ADM), Bunge, Cargill and Louis Dreyfus.

Acesse agrocarerp.com.br 



Acesse agrocarerp.com.br 

Em 2019 o consumo mundial de café estimado atingiu 167,90 milhões de sacas de 60

kg, das quais 116,88 milhões, que correspondem a 70%, foram consumidos por países

importadores. A Europa se destaca em primeiro lugar no consumo mundial com 54,54

milhões de sacas, volume que representa 32% do total. Em segundo lugar, está a Ásia &

Oceania 37,84 milhões de sacas responsável por 23%. Em terceiro fica a América do

Norte com 30,96 milhões de sacas (18%)  em quarto, América do Sul com 27,14 milhões

de sacas 16% em quinto lugar, África  com 11,94 milhões de sacas 7% Por fim, América

Central e México são responsáveis por consumir 3% do volume global com 5,57 milhões

de sacas.

De acordo com a Organização Internacional do Café (OIC), o Brasil é o segundo maior

consumidor mundial da bebida, logo atrás dos Estados Unidos, que possui 14% da

demanda mundial. Nosso país representa 13% dessa demanda. O mercado externo é de

extrema importância para o Brasil, pois somos o maior exportador de café do mundo.

Na categoria “Café não torrado, não descafeinado”, nossos maiores compradores são a

Alemanha (17,71%), Estados Unidos (17,57%) e Itália (10,06%). Já na categoria “Café

torrado, não descafeinado”, os maiores mercados são Estados Unidos (31,47%),

Argentina (14,16%) e Japão (12,90%).

Segundo estudo feito pela consultoria Euromonitor, o mercado brasileiro de café

premium tem crescido de forma acelerada. Apesar disso, a maior parte do consumo

doméstico ainda é de café tradicional.

No Brasil, o consumo anual de café premium gira em torno de 70 mil toneladas, o que

representa de 5% a 10% do consumo total no setor. Esse consumo cresce 15% ao ano,

enquanto o de café tradicional aumenta 3,5% ao ano. A tendência no crescimento do

mercado de café premium se deve ao aumento do número de consumidores que optam

por produtos de maior qualidade. Dos consumidores de café premium, 20% pertencem à

classe A, 50% à classe B e 30% à classe C. A maior parte desse público está situado na

região sudeste (45%), seguida pelo nordeste (22%) e sul (17%). A maior parte dos

consumidores está na faixa etária acima de 40 anos (40%). O restante tem entre 18 e 30

anos (35%) e entre 31 e 40 anos (25%).Quanto ao gênero, 50% é formado por homens e

50% por mulheres.

Análise externa da cadeia

Dados de consumo, de exportação, importação e produção
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O Brasil é o maior produtor e exportador. Só nos dez primeiros meses de 2019, as

exportações brasileiras de café atingiram 34,05 milhões de sacas, volume superior ao de

2018, cujas exportações no mesmo período atingiram 27,73 milhões de sacas segundo o

Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé.
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Análise dos principais concorrentes 

Safra 2018/2019:

Safra 2019/2020:

Vietnã

Artigo de 2012

Durante os anos de 1990 e 2010 houve um crescimento de 30% da produção mundial

devido a uma elevação no preço do café motivado por uma série de problemas

climáticos pelo mundo. Nesse sentido, alguns países começaram a efetuar diversos

testes para a produção de café, entre eles o Vietnã - financiados pelo Banco Mundial. 

Isso manteve o padrão: países produtores de baixa renda e os consumidores sendo

desenvolvidos, à exceção do Brasil que consome grande parte de sua safra. As

pesquisas trouxeram resultados positivos para o Vietnã, levando o país para o segundo

lugar na produção de café no mundo, exclusivo na variedade robusta: 

- Vietnã: 29 Milhões de sacas do café robusta (totalizando 16,6% produção mundial);

- Brasil: 61,6  milhões de sacas (35,3% da produção mundial).

- Vietnã: 29,1 milhões de sacas (25,5 milhões são voltados para exportação);

-Brasil: 57,05 milhões de sacas totais.
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Notícia de 2019 - Notícia Agrícola

Durante e após a Guerra do Vietnã o país asiático contou com a produção e exportação

de café para manutenção de sua economia. Nesse país que já produziu mais de 2

bilhões de quilos de grãos o café é consumido com leite condensado.

O Vietnã, segundo maior produtor de café em nível mundial, no ano-cafeeiro 2018-2019,

produziu 29 milhões de sacas de 60kg somente da espécie robusta, volume físico que

equivale a 16,6% da produção total mundial. 

Exclusivamente em relação à produção de café robusta no planeta, cuja safra nesse

mesmo ano foi estimada em 70,5 milhões de sacas, a produção vietnamita correspondeu

a 41% deste volume. Por mais que o Vietnã seja um grande produtor de café, não

assusta o Brasil, pelo fato que a produção de café no Vietnã é voltado para Café

Robusta.

Colômbia

O café da Colômbia é famoso no mundo todo, inclusive pela divulgação da marca de

cafés colombianos Juan Valdez. O país já produziu mais de 800 milhões quilos de grãos.

A Colômbia encaixa como competidor internacional do Brasil, pois o clima, vegetação,

altitude e topografia em geral são similares, somado a isso, ambos países focam a

produção em café do tipo arábica.

Em relação à Colômbia, que é o terceiro país maior produtor de café no mundo, cuja

safra é exclusivamente da espécie arábica, colherá nesse mesmo ano-cafeeiro 14,3

milhões de sacas que correspondem a 14% da produção mundial de café arábica e 8,2%

da produção total de café no planeta. Para fins dessas análises, a safra mundial de café

do ano-cafeeiro 2018-2019 foi calculada em 174,5 milhões de sacas, sendo 104 milhões

de sacas da espécie arábica (60%) e 70,5 milhões de sacas de 60kg de café robusta

(40%).

Indonésia

O segundo país asiático desta lista já produziu mais de 580 milhões quilos de grãos,

tendo nos grãos robusta sua maior produção. 

“A crescente competição no mercado de café pressionou a Indonésia a diversificar seus

produtos de café processado, como café instantâneo, café misto e cosméticos”. 

A Indonésia está geográfico e climatológico e bem adequado para plantações de café,

perto do equador e com numerosas regiões montanhosas interiores sobre suas

principais ilhas, criando microclimas bem adequado para o crescimento e produção de

café. 
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Desde a última crise mundial, 2008, a Indonésia está sendo pressionada a aumentar a

produção de café para exportação, que no início foi um grande desafio pelo fato dos

preços estarem muito abaixo da média histórica. A pressão por aumentar a produção

tem destino a China, em que jovens japoneses aderiram a moda e a rotina do café. A

estimativa os produtores de café da Indonésia é aumentar em 50%-60% até 2024. No

país, a maioria dos grãos colhidos são do tipo Robusta.

Etiópia

Mais da metade das exportações da Etiópia são provenientes da produção de café.

Estima-se que 15 milhões de cidadãos sejam empregados na produção de café no país

africano.

A Etiópia exporta a maior parte de seus grãos para Europa e EUA e está tentando

explorar novos mercados na Ásia, especialmente China, Coreia do Sul e Japão, disse

Bote.

Índia

Na Índia os grãos são produzidos por pequenos produtores e cultivados em condições

de chuvas de monção. Por ser plantado ao lado de especiarias como cardamomo e

canela, o café indiano ganha um sabor picante e aromático.

Honduras

Estima-se que o país da América Central já produziu mais de 285 milhões de quilos de

grãos. Em Honduras os grãos de café são usados principalmente em blends (misturas

de grãos), portanto, menos apreciados pelos consumidores.

México

O oitavo país da lista é responsável pela maior parte das importações do café dos E.U.A.

Produz predominantemente grãos de alta qualidade, arábica, em um volume superior a

250 milhões de quilos de grãos.

Uganda

Segundo país africano dentre os 10 maiores produtores globais de café, Uganda já

produziu mais de 245 milhões de quilos de grãos e é a principal nação exportadora da

região central africana.
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Tipos de Café para Exportação

“Entre os maiores produtores de café o que mais exporta café solúvel, em segundo

lugar, aparece a índia com 1,36 milhão de sacas; Indonésia com 1,23 milhão, Vietnã com

1,09 milhão, México com 670 mil sacas e Colômbia com 630 mil sacas no período de

outubro de 2019 a junho de 2020. Esses seis países responderam por 91,7% do total de

exportações. Índia ficou em segundo lugar, por ter exportado 1,36 milhão de sacas de

solúvel. Terceira colocação as exportações de café solúvel da Indonésia. Em quarto

lugar vem o Vietnã, que é o segundo maior produtor e exportador mundial de café verde.

Na quinta posição destaca-se o México, com a exportação de 670 mil sacas (11,8% de

crescimento). E em sexto lugar a Colômbia, com 630 mil sacas de café solúvel

exportadas, as quais registraram um crescimento de 2,4%, também nos citados nove

meses em comparação com o mesmo período anterior estudado.

Café Robusta 

Como esse café é de menor qualidade e tem menor preço ao produtor, há menor

interesse em produzir esse tipo de grão, de forma que o México já está precisando

importar essa variedade, informou o coordenador de operações da Amecafé, Pedro

Roque Machado. O café robusta é necessário para fazer os blends de café.  

Café - Maiores Exportadores estão na América Latina
O café é uma das principais matérias-primas em todo o mundo. É a terceira bebida mais

consumida globalmente, depois da água e chá, grãos de café estão com a demanda alta

em todos os lugares. As condições ideais para árvores de café para prosperar são

encontrados em todo o mundo no ao longo da zona Equatorial chamado “The Been Belt”,

localizado entre as latitudes 25 graus norte e 30 graus sul. O tipo Finicky Arabica cresce

melhor em altas altitudes em solo rico, enquanto o Robusta prefere uma temperatura

mais elevada e podem prosperar no térreo.

Bebidas Concorrentes do Café

Já é de conhecimento que o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Para

se ter uma noção, as estimativas de consumo para o ano-cafeeiro 2019-2020 são de

168,39 milhões de saca, o que representa um crescimento de 0,3% em relação ao ano

anterior. Nesse sentido, temos que essa demanda crescente teve como um fator

decisivo um maior consumo dentro de casa das famílias em meio à pandemia global a

qual ainda estamos tentando nos recuperar. Entretanto, o café tem vivenciado um

fenômeno incomum ao anteriormente citado em contextos de normalidade. Apesar do

consumo ter aumentado durante a pandemia, os consumidores têm buscado bebidas

alternativas que possuem caráter bem parecido com o da bebida. Dessa forma, bebidas

que tem tido um crescimento nos últimos anos são: achocolatados, refrigerantes,

bebidas à base de malte e, principalmente, o chá.



O chá também é uma bebida servida quente e possui diversos efeitos benéficos para a

saúde, em geral. Surgida ocasionalmente na China há mais de dois mil anos antes de

Cristo, a bebida consiste em infusões de uma planta, ervas, especiarias, flores e frutas.

Desse modo, os chás possuem diversos sabores e aromas, o que o torna uma bebida de

bastante prestígio pelos consumidores. 

Ainda assim, outro fator que tem prejudicado o consumo de café no mundo é a adoção

de dietas que restringem o consumo da bebida e que colocam o chá como uma bebida

alternativa para aqueles que apreciam o café. Algumas dessas dietas mencionam que o

chá: dá energia e ajuda no foco; opção para quem quer ter uma vida mais saudável;

variedade de sabores e aromas; não agride tanto o estômago; ajuda a acalmar – todas

essas características aproxima ainda mais a o chá do café.

Sendo assim, pode-se perceber que muitas das características previamente

evidenciadas aproxima muito o chá do café e acrescenta a diversidade de sabores e

aromas possíveis, tornando-o um produto com uma concorrência bastante significativa

ou até mesmo um substituto. Em algumas pesquisas como a da ONU pode-se notar que

o crescimento da produção e do consumo de chás pelo mundo, especialmente em

países da Ásia (China e Índia), apresentam um aumento de 2,2% ao ano na produção de

chá preto durante essa década e um aumento ainda maior de 7,5% de chá verde. 

Por fim, é necessário avaliar as condições atuais para que o Brasil, maior exportador de

café do mundo, não perca ainda mais mercado para outros países e outras bebidas

alternativas. Assim como o aumento da produção de café no Vietnã afetou a produção

de café brasileira devido a distância menor entre eles e a Europa, a China e a Índia

podem introduzir o hábito do chá no continente europeu (maior comprador de café

brasileiro), ainda mais com a presença inglesa que sempre tiveram o costume de tomar

chá.

Análise de barreiras comerciais (tarifárias e não tarifárias)

Barreiras tarifárias

EU: De acordo com a Secretaria da OMC, a tarifa incidente sobre os produtos

agropecuários é de 20,8% em 1997. Nas estatísticas da UNCTAD, a tarifa ad valorem

média da União Europeia era, em 1998, de 6,0%

O Brasil em relação a UE, sempre conviveu com uma situação não tão agradável: altas

tarifas, escalada tarifária, quotas, além da concorrência de países que usufruem de

tratamento preferencial na UE.

O Brasil também sofre com os subsídios diretos á exportação, pois não possui medidas

de apoio e não pode competir com exportações europeias subsidiadas em terceiros

países. As importações do Brasil estão sujeitas a tarifas de 1,7% a 13,7%.

Acesse agrocarerp.com.br 



EUA: De acordo com dados estatísticos da UNCTAD24, a tarifa ad valorem média dos

Estados Unidos em 1998 era de 5,2%, com um desvio padrão de 11,8%. Além das

barreiras de fronteira propriamente ditas (tarifárias e não tarifárias), os pesados subsídios

à agricultura norte-americana prejudicam seriamente a competitividade dos produtos

brasileiros nos Estados Unidos.

Japão: Segundo as estatísticas da UNCTAD, em 1998 a tarifa média ad valorem era

6,6%, enquanto o desvio padrão era 9,3%.

Barreiras Fitossanitárias
O obstáculo mais rigoroso para exportação de produtos agrícolas ainda mais de países

em desenvolvimento, devido a grande quantidade produzida, e tamanha do mercado

consumidor. Preocupação dos órgãos públicos com a saúde populacional, pois a

transmissão de agentes microbiológicos, físicos e químicos é cada vez mais frequente.

Ex. de dados: Segundo um estudo, se houvesse um acordo estabelecendo uma cota de

5ppb de OTA (microtoxina-fungico) cerca de  7% de toda safra seria exonerada,

representando R$1b em prejuízo

Barreiras Não Tarifárias

Custo de transporte alto

Há indicações que os gastos com transporte nas exportações do café brasileiro são

sensíveis à distância entre o país e seus parceiros comerciais, ou seja, quanto maior a

distância, maiores os custos de transporte.

Em relação as exportações, a distância entre os países e a ausência de um litoral nos

países importadores, foram os fatores que mais afetaram os custos de transporte,

apresentando-se como barreiras às exportações do café.

Análise PEST

A análise Pest é utilizada para analisar mudanças políticas, econômicas, socioculturais e

tecnológicas no ambiente de negócios. Ela ajuda a trazer uma visão mais macro das

ameaças e oportunidades externas a que empresas estão expostas, sendo amplamente

utilizada para esse fim.

Análise feita a partir do gráfico da cotação e de notícias.

Acesse agrocarerp.com.br 
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Mercado e estratégia financeira

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é um instrumento que possibilita o planejamento e o controle dos

recursos financeiros, ocasionando maior eficiência do resultado da operação. O

entendimento da gestão do fluxo de caixa reduz necessidades e escassez de capital de

giro, promovendo maior rentabilidade na operação sem recorrência de dívidas

inesperadas. 

Para Assaf Neto e Silva “o fluxo de caixa é um instrumento que relaciona os ingressos e

saídas (desembolsos) de recursos monetários no âmbito de uma empresa em

determinado intervalo de tempo”.

Portanto, através da elaboração é possível prognosticar eventuais excedentes ou

escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a serem tomadas. Para se

manterem em operação, as empresas devem liquidar corretamente seus vários

compromissos, devendo como condição básica apresentar o respectivo saldo em seu

caixa nos momentos dos vencimentos. A insuficiência de caixa pode determinar cortes 
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Juros, amortização, dívidas, prazos, despesas e capital de giro;

Estipular colheita, tanto o prazo quanto quantidade;

Estipular gastos: compra de insumos e matérias. 

Atenção em variações: vendas e despesas não recorrentes, riscos aumentados e etc

nos créditos, suspensão de entregas de materiais e mercadorias, e ser causa de uma

séria descontinuidade em suas operações.

Os fluxos de caixa costumam apresentar-se sob diferentes formas: restritos,

operacionais e residuais, podendo ainda relacionar o conjunto das atividades financeiras

da empresa dentro de um sentido amplo, decorrente das operações. O objetivo da

função financeira é promover melhores resultados, planejar e arcar os

compromissos(passivos) e maximizar lucros.

O que olhar no Fluxo de Caixa: 

Renda Fixa 

CRA - Certificado de Recebiveis do Agronegocio.

Criado para captar recursos para o setor do agronegócio, é um investimento de renda

fixa para fomentar o setor agrícola do país. Fluxos de rendimentos de créditos que são

fornecidos para financiar projetos agro. 

Os CRAs surgem para suprir empréstimos relacionados à produção, comercialização,

industrialização e beneficiamento de produtos, além de serem utilizados para compra de

insumos, máquinas e implementos agrícolas.

Modalidades de Rentabilidade: Prefixado (é definida uma taxa fixa no momento da

aplicação), Pós-fixados (atrelada ao CDI) e misto(taxa prefixada mais taxa pós-fixada,

atrelada ao CDI/IPCA/IGPM).

Vantagens do produto: por se tratar de um investimento em renda fixa, o investidor e o

tomador tem a previsão do fluxo de caixa e amortizações do título. Ou seja, o CRA

contém duas pontas: Ativa, compradora do título que recebe fluxo do título e Passiva,

“vendedora” do título, que assume os riscos e arca com os fluxos de caixas.  

*isento de Imposto de Renda

LCA - Letra de Crédito do AgronegócioAs 

LCAs são títulos atrelados ao setor do agronegócio. O investidor empresta recursos a

uma instituição financeira, que repassa os valores a empresas do agronegócio

interessadas em crédito. Dessa forma, o setor agrícola do país passa a ter mais recursos

para financiar suas atividades, podendo usar o capital em investimentos como

expansões, compra de maquinário, reformas em geral e pesquisa de novas tecnologias  
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Funcafé -  Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 

ModerFrota

para o campo. Ao final do prazo da LCA, a instituição financeira emissora restitui o valoR

pago inicialmente mais os juros definidos no período.

O rendimento de uma LCA é indicado de duas formas: Prefixado( taxa de juros exata

que o título oferecerá) e Pós-fixado (os rendimentos são variáveis, acompanhando as

taxas de juros praticadas,CDI).

Ou seja, o LCA contém duas pontas: Ativa, compradora do título que recebe fluxo do

título e Passiva, “vendedora” do título, que assume os riscos e arca com os fluxos de

caixas. 

Financiamento

Produtos oferecidos por diversos bancos, intermediários financeiros, corretoras e

cooperativas com parceria com o BNDES.

Crédito Rural
O crédito rural é um financiamento destinado a produtores rurais, cujas atividades

envolvam a produção e/ou comercialização de produtos do setor agropecuário. O Banco

do Brasil disponibiliza linhas de crédito adequadas às necessidades do produtor rural

que deseja investir em seu agronegócio e aumentar a sua produção agropecuária. o

produtor rural consegue financiar as despesas de produção, investir em benfeitorias,

tratores, máquinas e implementos agrícolas, além de comercializar sua produção. As

soluções de crédito rural contribuem para o aumento da produtividade, melhoria no fluxo

de caixa e diminuição de custos.

Linha de financiamento para o custeio da safra de café e para capital de giro para

indústria de café solúvel, de torrefação de café e para cooperativa de produção.Os

contratantes são cafeicultores e suas Cooperativas de produção agropecuária e

Indústrias de café solúvel, de torrefação de café e cooperativas de produção; que

majoritariamente utilizam para tratos culturais e colheita de lavouras; com finalidade de

custeio e capital de giro, no curto prazo.

As contratações dependem do repasse desses Recursos pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – MAPA

- O que é: Aquisição de tratores, colheitadeiras, plataformas de corte, pulverizadores,

plantadeiras, semeadoras e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de

café.

- Quem: Produtores rurais e cooperativas agropecuárias.

- Objetivo: Tratores agrícolas e implementos associados e colheitadeiras
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Programa ABC

INOVAGRO

MODERAGRO

Pronamp

PCA

ProCap-Agro

Fundo Clima

- O que é: Investimentos que contribuam para a redução de impactos ambientais

causados por atividades agropecuárias, como implantação de integração lavoura e

floresta; recuperação de pastagem degradada; plantio comercial de florestas.

- Quem: Produtores rurais e cooperativas agropecuárias

- Objetivo: Agropecuária sustentável

- O que é: Incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades rurais, visando o

aumento da produtividade e a melhoria de gestão, como serviços de agricultura de

precisão; e programas de computadores para gestão, monitoramento ou automação.

- Quem: Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e cooperativas agropecuárias

- Objetivo: Incorporação de inovação tecnológica nas propriedades rurais

- O que é: Projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores de

produção, beneficiamento, industrialização, acondicionamento e armazenagem de

produtos agropecuários, incluindo ações voltadas à recuperação do solo. 

- Quem: Produtores rurais e cooperativas agropecuárias.

- Objetivo: Produção, beneficiamento e armazenamento

- O que é: Investimentos em atividades rurais dos médios produtores rurais, como

construção, reforma ou ampliação de instalações; obras para tratamento.

- Quem: Médios produtores, posseiros, arrendatários.

- Objetivo: Modernização e ampliação para médios produtores rurais

- O que é: Aumento da capacidade de armazenagem, por meio da construção,

ampliação, modernização ou reforma de armazéns. 

- Quem: Produtores rurais e cooperativas agropecuárias.

- Objetivo: Construção e ampliação de armazéns.

- O que é: Disponibilizar recursos para o financiamento de capital de giro visando

atender as necessidades imediatas operacionais das cooperativas.

- Quem: Cooperativas Agropecuárias. 

- Objetivo: Capital de giro para cooperativas agropecuárias

- O que é: Apoio a projetos relacionados à redução de emissões de gases do efeito

estufa e à adaptação às mudanças do clima. 

- Quem: pessoas físicas e empreendedores. 

- Para: Máquinas e equipamentos eficientes, gestão e serviços de carbono e projetos

inovadores
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BNDES Revitalização de Ativos 

BNDES Crédito Rural

BNDES 

BNDES médias empresas 

Produtos oferecidos pelo BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

SocialO BNDES é o maior financiador de investimentos da agropecuária brasileira. São

diversas opções de financiamento para o setor que vão atender às necessidades de

agricultores e pecuaristas de todos os portes, desde o pequeno produtor familiar,

passando pelas cooperativas, até os grandes empreendedores do agronegócio. São

operações que podem ser contratadas diretamente com o BNDES ou por meio de

instituições financeiras credenciadas. Fique por dentro da melhor solução para o seu

investimento agropecuário

- O que é:Aquisição de ativos produtivos e economicamente viáveis (ativo-alvo), inclusive

participações societárias; estudos, projetos, consultorias e auditorias, desde que

vinculados aos objetivos do programa; capital de giro associado à aquisição e operação

inicial do ativo-alvo; e montante destinado à liquidação ou redução da exposição

remanescente do BNDES ou do agente financeiro à vendedora ou ao seu grupo

econômico.

- Quem: Sociedades empresárias e cooperativas (mais requisitos.

- Objetivo: compra de ativos de empresas em crise econômico-financeira por empresas

saudáveis, que atendam a critérios específicos.

- O que é: Investimentos fixos e semifixos em bens e serviços diretamente relacionados

com a atividade agropecuária; aquisição isolada de máquinas e equipamentos para uso

nas atividades agropecuárias.

- Quem: produtores rurais.

- Objetivo: Apoio às atividades agropecuárias

- O que é: Financiamento a capital de giro, direcionado a empresas de grande porte

(empresas âncora), para atender a necessidade de liquidez de sua cadeia produtiva.

Compror Finance.

- Quem: Empresas âncora 

- Objetivo: Capital de Giro

- O que é: Implantação ou ampliação de empreendimentos de médias empresas,

incluindo itens como: estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações; móveis e

utensílios; treinamento; despesas pré-operacionais; máquinas e equipamentos nacionais

novos credenciados no BNDES; máquinas e equipamentos importados sem similar

nacional; e capital de giro, limitado a 40% do valor total do financiamento.

- Quem: Sociedades empresariais, sociedades cooperativas e empresas individuais.

- Objetivo: Investimento e capital de giro.
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PBNDES Exim Pré-Embarque

- O que é: Exportações de bens de fabricação nacional. Os bens a serem exportados

devem constar da Relação de Produtos Financiáveis do BNDES e, quando aplicável, ser

credenciados no BNDES.

- Quem: Empresas produtoras e exportadoras de todos os portes que tenham sede e

administração no país.

- Objetivo: Incentivo à exportação de produtos brasileiros.

Mercado de Balcão

O Mercado de Balcão é o ambiente que permite a realização de operações que não

estão registradas na Bolsa de Valores. Isso não quer dizer, no entanto, que não haja

controle ou fiscalização sobre essas transações. O segmento depende da organização e

administração de instituições participantes desse mercado. Inexistência de um espaço

físico, flexibilidade quanto aos registros de transações, variedade de produtos,

quantidade e etc. 

O Mercado de Balcão possibilita diversos tipos de operações, porém algumas são mais

comuns, como: Ordem administrada: a ordem é executada a critério do intermediário, ou

seja, corretoras, distribuidoras e bancos de investimento, que definem a quantidade e as

principais características dos ativos ou direitos que serão comprados ou vendidos.

Ordem a mercado: a execução é realizada no instante em que for recebida por um

intermediário. Estabelece qual será a quantidade e características dos ativos ou direitos

a serem comprados ou vendidos. Ordem limitada: é executada apenas a preço igual ou

melhor do que o definido pelo cliente. Ordem casada: conjugando ordens de venda de

determinados ativos com uma ordem de compra de outro, pode ser efetivada apenas

quando as duas transações puderem ser executadas. Ordem on-stop: estabelece qual

será o patamar de preço a partir do qual a ordem de compra ou venda deve ser

executada.

CPR - Cédula Rural Pignoratícia 

Título representativo de financiamento rural concedido por integrantes do Sistema

Nacional de Crédito Rural. A CRP é uma modalidade de cédula de crédito rural com

promessa de pagamento em dinheiro. É emitida por pessoa física ou jurídica tomadora

do financiamento rural. É extraída com base no penhor rural e passa a valer como título

de crédito autônomo e negociável. É um título de ampla utilização na concessão do

crédito rural, especialmente pelas instituições financeiras oficiais.

CDA / AW - Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant AgropecuárioTítulo de

crédito que representa promessa de entrega de produtos agropecuários. O CDA foi

regulamentado para substituir o “conhecimento de depósito”. O WA, por sua vez, é um

título de crédito que confere direito de penhor sobre a mercadoria descrita no CDA

correspondente. Ambos são títulos de execução extrajudicial.O CDA e o WA podem ser 
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garantidos por aval bancário ou seguro, e negociados em conjunto ou isoladamente. São

tributados como ativos financeiros com isenção de IOF (Imposto sobre Operações

Financeiras).

CDA / AW - Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário

Instrumento financeiro usado em negócios entre produtores rurais, cooperativas e

terceiros. O CDCA é um título de crédito nominativo, de livre negociação e representativo

de promessa de pagamento em dinheiro, vinculado a direitos creditórios originários de

negócios realizados entre produtores rurais (ou suas cooperativas) e terceiros, inclusive

financiamentos ou empréstimos. O registrador do CDCA na B3 também é o responsável

pelo registro e gestão dos direitos creditórios que lastreiam o título.É emitido

exclusivamente por cooperativas de produtores rurais e outras pessoas jurídicas que

exerçam atividades de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos

e insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção

agropecuária. Pode ser também distribuído por meio de oferta pública. Este ativo é

também utilizado como lastro para as operações com LCA.

Mercado a termo

O conceito do produto está relacionado ao acordo entre compra e venda de determinada

quantidade do ativo, a preço previamente fixado e com liquidação em prazo estipulado.

A vantagem da operação é a flexibilidade da operação, estabelecida entre as pontas

compradora e vendedora, com produto, característica do produtos, preço de liquidação,

data vencimento quantidade. 

Objeto do Termo:  Café ou insumos para gestão da safra(insumos, inseticidas…)

Preço: Valor do Ativo-Objeto na data de vencimento, expresso em reais, calculado pelo

sistema de negociação da B3, conforme a seguinte fórmula: 𝐏𝐓 = 𝐏𝐀 × (𝟏 + 𝐢)
Data: a combinar.

Cobertura: depositado uma parte combinada, ou títulos do tipo.

Bolsa de Valores

 A bolsa de valores é um ambiente de negociação no qual investidores podem comprar

ou vender seus títulos emitidos por empresas, sejam elas com capitais públicos, mistos

ou privados. Esse processo é intermediado com auxílio de correspondentes de

negociações através de corretoras. 

Para ter uma ideia mais clara do que é a bolsa, é possível fazer uma analogia. Imagine

uma feira, onde produtores expõem seus produtos para a clientela comprar. A bolsa de

valores opera de forma semelhante: se você decide vender uma ação e outro investidor

tem interesse em comprá-la, ela será o ponto de encontro entre vocês.
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O objetivo principal é configurar um ambiente seguro e organizado para essas

negociações. Dessa forma, garantir que os investidores recebam as ações compradas

de maneira eficiente e segura e que as transações sejam rápidas e práticas.▪ Pode ser

objeto do contrato qualquer ação negociada na B3; ▪ Os contratos são intransferíveis;

▪  Os direitos e proventos são do comprador (recebimento na data da liquidação); ▪

Operação supervisionada pela clearing; ▪ Pode ser feito contrato de termo em pontos: o

valor do investimento é convertido em pontos e somente pode ser negociado em lotes-

padrão (o mesmo adotado nas negociações à vista com o papel) e seus múltiplos.

As principais praças mundiais estão localizadas nas principais economias mundiais, se

tratando de commmodity, ou mais especificamente do café, localizamos

Brasil:Ibovespa/BMF, Estados Unidos: CME e CBOT, Europa: ICE, China: Xangai.

Nota: Derivativo é um instrumento cujo preço deriva do preço de mercado de uma

commodity ( ou outro instrumento financeiro).

Mercado futuro 

Os contratos futuros são acordos de compra e venda de uma commodity (ou ativo) para

uma data futura a preço e negociados entre as pontas compradoras e vendedoras.

Esses contratos são padronizados, por quantidade, volume, qualidade, e demais

requisitos para que aconteça liquidação, garantias e prazos. Ao utilizar essa ferramenta,

algumas das vantagens são proteção(hedge), eficiência de risco base, alavancagem,

transparência de preço, e preço e entrega estabelecida. 

Essa modalidade possibilita troca de posições, ou seja, pode atuar na contrapartida,

encerrando posição ou apostando contra a estratégias apriori. 

No caso do café, temos: preço cotado por saca, cada contrato é composto por saca. O

código do contrato é ICF, com vencimentos nos meses de março(h),maio(k), setembro(u)

e dezembro de cada ano. por exemplo, contrato futuro de café para setembro de 2021:

ICFU21

Além da commodity, o produtor pode utilizar para câmbio, moedas como dólar, euro ou

outra.

Opções
As opções sobre futuros são instrumentos de negociação de obrigações e direitos de

compra ou venda de uma determinada commodity, ou seja, negociação de estratégias

de alta ou baixa do ativo. Há prazo e exercício estipulado. 

As opções de compra são as “call”, em que o lançador é o vendedor de sua obrigação de

compra em data futura, e o tomador é o comprador de direito de compra no preço e data

especificada. O tomador 
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paga um prêmio de risco ao lançador. 

As opções de venda são as “put”, em que o lançador aposta é o vendedor da sua

obrigação de compra em data futura, ou seja, ele aposta na alta. E o tomador é o

comprador de direito de venda, ou seja, aposta no mercado em baixo, exercendo o

poder de receber um strike acima do preço atual. O mesmo estilo de “call”, lançador

recebe prêmio e tomador paga. 

Prêmio: valor intrínseco pago/recebido pelo risco ou seguro. Livremente definido pelo

mercado, porém com variáveis considerados como taxa de juros, preço atual do ativo,

prazo, volatilidade, especulação e expectativas.

Strike: preço do exercício, definido pela bolsa.

Os meses de vencimentos das “call” são de A(janeiro) até L(dezembro). E os meses de

vencimentos das “put” são de M(janeiro) até X(dezembro).

O título do contrato é o ativo(café) + mês de vencimento(setembro 2021) + strike(200).

Por exemplo: ICFU21L2000.

Opção Americana: exercício do direito apenas no exercício.Opção Europeia: exercício do

direito dentro de um período.

SWAP

O conceito de SWAP é uma troca de fluxos de caixa durante um fluxo de tempo, ou seja,

troca de rentabilidade entre as partes. O contrato é uma proteção ao risco e a liquidez,

pelo fato ocorrências de variações de câmbio, juros, comercio e outros acontecimentos,

assim permitindo trocas de empréstimos de taxa fixa por taxa variável.

Os contratos são adequados entre as partes, não há valor principal, mas há valor

nocional, com pagamento da diferença no final do contrato.

Por exemplo, cooperativas cafeeiras podem contratar um contrato swap visando a

liquidez de seus operação. Ao estimar estratégias de taxa de juros ou câmbio, a

empresa assegura que receberá se o mercado foi a sua direção ou pagará se for na

direção oposta, portanto, uma ponta ativa e outra passiva.

Tipos de Swap: Cambial (moedas), commodities, juros(DI), índices.

Termos do mercado

Alavancagem: Alavancagem financeira é uma técnica de investimento usada na Bolsa de 
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Valores. Esse termo em finanças pode ser utilizado para se referir a qualquer técnica

utilizada para multiplicar a rentabilidade por meio do endividamento. A alavancagem

funciona como um empréstimo para investidores da Bolsa. Esse crédito é disponibilizado

pelas corretoras. o rendimento da operação está correlacionado com a alavancagem e

seu risco. As vantagens desse produto são oportunidade de resultados, ganhos em curto

prazo e arcar com variação do ativo(e não a totalidade), em contrapartida, as

desvantagens são potencial prejuízo, manejo de risco, perfil arrojado.

Margem de Garantia: é a quantia em dinheiro ou garantias(ações, títulos, entre outros)

que é depositada pelo trader para garantir posição em aberto, representa percentual do

contrato.

Spread: é a diferença de preço, aqui tratada como divergência de preço do mercado à

vista e mercado futuro. Também tratado como diferença de preço de compra-venda.

Ajustes Diários: as operações em aberto serão ajustadas com base no preço de

fechamento anterior(D-1) e da cotação atual. o Valor do ajuste é apurado de acordo com

a posição e sua estratégia, ou seja, ajuste positivo quando o mercado foi a favor da sua

operação é creditado na conta e ajuste negativo quando o mercado foi contra sua

operação é debitado na conta.Liquidação ( física vs. financeira): A liquidação dos

contratos normalmente é financeira,em caso de liquidação física, o produto precisa ser

enviado para um dospontos de armazenagem credenciados pela BM&F(onde verifica

padrões e qualidade).No último dia de negociação preço à vista tende a convergir com o

preço futuro. Dificilmente serão iguais, mas tendem a aproximar-se, ou mantém padrões

típicos.

Estratégias 

As estratégias demonstradas são meios de proteção, eficiência da operação, estudos

das variáveis que alteram o ciclo, e fazem com os preços flutuam, o que é indesejado

para a cadeia. Essas variáveis podem ser intrínsecos do negócio ou macroeconômicas e

políticas, na ordem intrínsecas, temos efeitos climáticos, fertilidade do solo, pragas,

tratos culturais, estoques, oferta e demanda, impostos e outros. Na ordem

macroeconômica e política temos taxa de juros e inflação, PIB, oferta de crédito, guerras

fiscais e geográfica, políticas de subsídios. Além disso, especificidade do mercado

financeiro, como volatilidade e oscilações irracionais.

Hedge

A operação de Hedge significa proteção, cobertura ou cerca de limite, ou seja, é um

mecanismo para assegurar preços das commodity ou moedas para compra e venda

futura. A utilização do mecanismo é baseada em redução de riscos, garantir a fixação

dos valores que desejam após o fim do contrato. O objetivo do hedge é garantir a 
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operação, e não necessariamente buscar lucro, se protegendo de diversas variáveis.  No

caso, o hedge pode ser feito com o contrato a termo, contrato futuro do café, opções

sobre o preço, ou ainda Swap. São meios de garantir uma gestão de risco e preços

futuros.

Barter 

Em operação desde os anos 90, o contrato Barter é bastante útil ao agronegócio,

beneficiando produtores e vendedores. Ele chega a representar mais de 20% do

faturamento de empresas de grande porte. O fato de o agricultor não precisar

desembolsar dinheiro para adquirir insumos pode ser apontado como um dos maiores

benefícios. O contrato Barter é uma forma facilitada de negociação. O termo “barter”

significa permuta, troca.  Assim, é uma prática na qual o agricultor pode trocar uma

parcela da sua produção por insumos. A negociação é realizada ainda antes da colheita,

o que impede a variação de preço. Ele é uma alternativa para garantir a safra. Por

exemplo, se o produtor tem café, pode negociá-lo e trocar por insumos para o fomento

da lavoura. Quando o agricultor precisar de insumos, mas não puder comprar com

dinheiro. Ele assina um contrato (documento chamado Cédula de Produto Rural - CPR)

e se compromete a entregar parte da colheita. São três pessoas na negociação:

produtor, fornecedor de insumo e o trading ou consumidor de grão. O fornecedor

trabalha em parceria com o trading, o qual é o interessado final na permuta. Os prós

desse contrato são a segurança, liquidez, câmbio, e menor aversão ao risco. Em

contrapartida, o contrato oferece juros altos.

Arbitragem

A arbitragem é uma operação com o objetivo de lucro com baixo risco e sem utilizar seus

recursos. Essa operação baseia na compra de uma mesma commodity ou outro ativo

para vender em praças (mercados) diferentes. A arbitragem geralmente é feita entre um

mercado a vista e um mercado futuro, ou vice-versa, pois há oportunidade de

spread/divergência/assimetria de preços, proporcionando lucro. 

Um exemplo prático, se há muita oferta de café no Brasil em tempos de colheita, o preço

atinge menores níveis, mas pode ser uma oportunidade de venda do produto para

Estados Unidos, por exemplo, ou seja, comprando café no Brasil(B3) e vendendo em

Chicago, Estado Unidos(CME).
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O objetivo principal é configurar um ambiente seguro e organizado para essas

negociações. Dessa forma, garantir que os investidores recebam as ações compradas

de maneira eficiente e segura e que as transações sejam rápidas e práticas.

▪  Pode ser objeto do contrato qualquer ação negociada na B3; ▪  Os contratos são

intransferíveis; 

▪ Os direitos e proventos são do comprador (recebimento na data da liquidação); 

▪ Operação supervisionada pela clearing; 

▪ Pode ser feito contrato de termo em pontos: o valor do investimento é convertido em

pontos e somente pode ser negociado em lotes-padrão (o mesmo adotado nas

negociações à vista com o papel) e seus múltiplos.

As principais praças mundiais estão localizadas nas principais economias mundiais, se

tratando de commmodity, ou mais especificamente do café, localizamos

Brasil:Ibovespa/BMF, Estados Unidos: CME e CBOT, Europa: ICE, China: Xangai.

Nota: Derivativo é um instrumento cujo preço deriva do preço de mercado de uma

commodity ( ou outro instrumento financeiro).

Mercado futuro 

Os contratos futuros são acordos de compra e venda de uma commodity (ou ativo) para

uma data futura a preço e negociados entre as pontas compradoras e vendedoras.

Esses contratos são padronizados, por quantidade, volume, qualidade, e demais

requisitos para que aconteça liquidação, garantias e prazos. Ao utilizar essa ferramenta,

algumas das vantagens são proteção(hedge), eficiência de risco base, alavancagem,

transparência de preço, e preço e entrega estabelecida. Essa modalidade possibilita

troca de posições, ou seja, pode atuar na contrapartida, encerrando posição ou

apostando contra a estratégias apriori. No caso do café, temos: preço cotado por saca,

cada contrato é composto por saca. O código do contrato é ICF, com vencimentos nos

meses de março(h),maio(k), setembro(u) e dezembro de cada ano. por exemplo,

contrato futuro de café para setembro de 2021: ICFU21Além da commodity, o produtor

pode utilizar para câmbio, moedas como dólar, euro ou outra.



App's do Agro:

Sob a perspectiva de que até 2050 o mundo terá 10 bilhões de pessoas, essa Agritech

consiste em uma plataforma desenvolvida para transformar fazendas de pequeno e

médio porte em negócios altamente produtivos e rentáveis, identificando a vocação de

cada propriedade, padronizando as unidades de produção, tecnologias de ponta,

controle rigoroso dos custos e responsabilidades socioeconômicas e ambientais. Além

disso, a plataforma utiliza de um sistema de inteligência artificial para fazer todos os

estudos e variáveis possíveis e apresentar as possibilidades de implantação em

diferentes cenários para o produtor.

Realizando a gestão da propriedade, compra de insumos agrícolas e venda da

produção, tudo de forma digital.

Fonte: https://www.fazendarentavel.com.br/

A eAgro é um Software de gestão Agrícola criado para unir a rotina da lavoura com a

gestão financeira, com a centralização de informações. A plataforma utiliza de um

aplicativo que trabalha tanto no sistema online como no offline, uma vez que nem todas

as fazendas contam com sinal de internet, para o registro de atividades, controle de

funcionários, gestão de maquinários, controle de estoque e controle de contas.

Contam ainda com um sistema de treinamento para auxiliar na utilização completa do

recurso.

Fonte: https://eagro.ag/

Microquímica é uma empresa brasileira que atua na produção e comercialização de

fertilizantes, inoculantes e agroquímicos. Dessa forma, eles buscaram uma inovação

para auxiliar o produtor rural que consiste em um aplicativo que promove uma análise

química das folhas (do café, por exemplo), tendo em vista que essa análise é praticada

frequentemente nas folhas do café por cerca de 90% dos produtores brasileiros,

conforme levantamento da empresa. 

Neste universo, o aplicativo deve colaborar de forma significativa, pois o cafeicultor

poderá, em qualquer época do ano, identificar possíveis deficiências e buscar uma

rápida correção, uma vez que diante de um problema já serão indicados quais produtos

ele poderá aplicar, evitando perdas de produtividade.

Fonte: https://www.agrolink.com.br/noticias/microquimica-apresenta-aplicativo-de-celular-

para-interpretacao-de-analise-foliar_212289.html
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O aplicativo utiliza serviços do ambiente coorporativo da Cooxupé expostos pelo Oracle

SOA Suite. O objetivo principal de tanta inovação tecnológica é ajudar o cooperado a

melhorar seu desempenho e aumentar sua produção. Nesse sentido, o aplicativo é

atualizado constantemente com notícias pertinentes ao mercado do setor de café, além

de promover links úteis da cooperativa junto aos seus cooperados criando uma rede de

interesses e negócios mútuos. Existem ainda ferramentas específicas que apresentam a

cotação dos principais índices econômicos relativos ao mercado cafeicultor. Outro

diferencial são as informações estratégicas ao cooperado, como sua posição de estoque

em sacas e sua posição financeira (débito/crédito/saldo) em relação a cooperativa, com

o sigilo assegurado através de uma área autenticada.

Fonte: https://discover.com.br/2018/11/15/discover-desenvolve-aplicativo-mobile-

cooxupe-para-melhorar-a-producao-de-cafe/

A Grão Direto se caracteriza como uma plataforma que conecta agricultores,

compradores, corretores e armazéns de forma muito mais eficiente, tornando a compra e

venda de milho, soja, sorgo e outros grãos mais moderna e segura. Através da

tecnologia, vendedores e compradores podem negociar grãos de forma muito mais

rápida e eficiente. Isto tanto para negociações no mercado disponível, a termo ou barter.

A Grão Direto foi criada para apoiar todos os perfis da cadeia: cooperativas, tradings,

revendas, corretoras tradicionais, fábricas de ração, armazenadores, traders e muito

mais. A plataforma gera ganhos de inteligência de mercado para produtores e

compradores tomarem as melhores decisões, além de mais agilidade em processos

associados à comercialização (logística, gestão de contratos, produtos financeiros e

muito mais).
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A Cafeex também é uma plataforma destinada a aproximar o mercado de café

permitindo que compradores e vendedores façam negócios de forma simples e eficiente

com alcance nacional. Na plataforma, o trader tem inteiro controle sobre quem participa

na sua oferta, sem restrição de quantidade de negociações simultâneas. Mais eficiência

de preço, melhores resultados no negócio.

Importância destes aplicativos:

Essas empresas e suas plataformas estão auxiliando fortemente o produtor na melhoria

da gestão das fazendas, seja ela na organização, análise de informação ou até mesmo

no planejamento estratégico da fazenda. Da mesma forma, é crescente o surgimento de

maquinários que facilitam ainda mais o cotidiano da fazenda. Posto isso, temos que as

tecnologias da parte operacional que tornam o campo mais eficaz e seus benefícios são:

Colhedoras de Café: possui diversos benefícios aos produtores rurais. A título de

exemplo, os custos de produção com colheita mecanizada chegam a ser 40% menores

se comparados aos custos de produção com a colheita manual;

Pulverizadores: Os pulverizadores para cafeicultura podem ser definidos como

equipamentos aptos a realizarem os procedimentos de pulverização das plantas de café,

presentes na lavoura. A pulverização das plantas de café é realizada de modo a suprir

as plantas com substâncias nutrientes auxiliares, tais como soluções compostas por

materiais orgânicos. 

Mapeamento das lavouras: A utilização de drones e miniaviões, com sistemas analíticos

acoplados possibilitam: a análise da plantação (para detectar pragas, falhas de plantio,

excesso e irrigação, entre outros), demarcar o plantio, acompanhar o desenvolvimento

da safra, pulverização, monitoramento de desmatamento, achar focos de incêndio, etc. 

Eletricidade da Biomassa: Com as novas tecnologias crescentes na área de produção de

energia, foi descoberto que a palhada do café (assim como a da cana) também pode ser

utilizada para a produção de energia elétrica e tornar algumas fazendas produtoras

autônomas. 

Seleção de Grãos: da mesma forma que acontece com outros grãos, o café pode ser

colhido com os grãos nos mais variados graus de maturação. Por isso, algumas

tecnologias foram criadas para conseguir separar o cereja, que é o café maduro e que

tem maior valor, o boia, que agrega frutos seco e levemente danificados, com preço

intermediário, e o verde, colhido antes da hora e que vale menos. Com essa separação,

é possível buscar um mercado com melhor valor.
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Tecnologia de Integração: o sistema consiste na integração de diferentes tipos de

culturas para que uma possa contribuir com a outra de forma mutualística, causando um

menor impacto ambiental e um aproveitamento do solo com plantas que geram matéria

orgânica e impedem que outras plantas indesejadas sequestrem nutrientes. Como

exemplo temos:

Integração café orgânico e abelhas: a escolha por orgânicos foi para evitar a exposição

dos insetos aos agroquímicos que podem matá-los. Muitos biólogos dizem que há

culturas altamente dependentes da polinização e o café tem uma dependência

moderada. Porém, estudos dizem que essa integração pode elevar a produção de 10% a

30%, além de dar frutos maiores e de melhor qualidade;

Integração Café-Braquiária: nesta integração, o resíduo é lançado como palhada durante

o corte da braquiária, aumentando a produtividade do café através da supressão de

plantas daninhas, proteção do solo contra o impacto direto da chuva, evitando erosão;

proteção do solo contra o aquecimento, diminuindo sua temperatura; retenção da

umidade no solo, redução da evaporação de água; e aumento do teor de matéria

orgânica no solo, melhorando ciclagem de nutrientes, entre outros benefícios.
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