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RESUMO 

 

O Brasil detém, por mais de cem anos, a liderança do mercado mundial como 

maior produtor de café e um dos maiores exportadores deste produto e é responsável 

por cerca de um terço da produção mundial. É notório o papel deste produto na 

economia brasileira, sendo considerado como um importante produto para o 

desenvolvimento social e econômico do país. O cenário de produção do café é cada 

vez mais competitivo internamente, com cerca de 300 mil produtores, ocupando uma 

área de 2 milhões de hectares em aproximadamente 1.900 municípios brasileiros 

(MAPA, 2018). Nos mercados internacionais o principal competidor em volume 

produzido é o Vietnã, importante país produtor de café Robusta, seguido por 

Colômbia, Indonésia e Etiópia conhecidos por produzirem cafés Arábica de qualidade. 

Esses cinco países em 2017 representaram 62,5% da produção mundial (CONAB, 

2017).   

Diante desse cenário, torna-se relevante investigar até que ponto é vantajoso, 

na perspectiva do agricultor, produzir grandes volumes sem priorizar a qualidade. É 

notório o aumento do número de consumidores dos chamados cafés especiais ou 

cafés gourmet – cafés diferenciados, classificados como “especiais” e que prezam 

pela qualidade. Este é um nicho de mercado que, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Café – ABIC (2018), tem crescido cerca de 19% ao ano e que revela uma 

nova tendência de consumo nacional e internacional. Tal fato tem repercutido no 

campo e nota-se que muitos produtores estão trocando a produção de cafés 

convencionais e apostando na excelência do cultivo de cafés especiais, o que pode 

gerar retornos significativos.  

Por meio do estudo de caso de uma propriedade no município de 

Patrocínio/MG, foram analisados o custo de oportunidade e o retorno do produtor na 

transição da produção convencional para a de café especial, diante de um cenário de 

crescimento do consumo interno. 

Os resultados indicam que a utilização de métodos de manejo diferenciados 

aliados a investimentos no pré e pós colheita e com um rigoroso controle fitossanitário 

resultam em um produto final com grande valor agregado e que investimentos na 

lavoura, afim de melhorar a qualidade final do café e enquadrá-lo como especial, 

podem gerar um ganho 64% superior ao café produzido convencionalmente. Conclui-

se, assim, que o café especial demanda muito mais cuidados e tratos culturais do que 
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o café convencional, além de investimentos necessários para a adequação da lavoura. 

Contudo, nota-se que o retorno recebido no momento da venda na propriedade 

analisada torna o investimento atrativo e economicamente viável.    

 

Palavras Chaves: Café; cafés especiais; qualidade; custo de oportunidade. 
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ABSTRACT 

 

For more than 100 years, Brazil has been the leader in the world market as the 

largest producer of coffee and one of the largest exporters of coffee, and accounts for 

about a third of world production. It is notorious the role of this product in the Brazilian 

economy, being considered as an important product for the social and economic 

development of the country. The coffee production scenario is increasingly competitive 

internally, with around 300 thousand producers, occupying an area of 2 million 

hectares in approximately 1,900 Brazilian municipalities (MAPA, 2018). In international 

markets, the main competitor in terms of volume produced is Vietnam, a major 

producer of Robusta coffee, followed by Colombia, Indonesia and Ethiopia known for 

producing quality Arabica coffees. These five countries in 2017 accounted for 62.5% 

of world production (CONAB, 2017). 

Given this scenario, it is relevant to investigate the extent to which it is 

advantageous, from the perspective of the farmer, to produce large volumes without 

prioritizing quality. It is notable the increase in the number of consumers of so-called 

specialty coffees or gourmet coffees - differentiated coffees, classified as "special" and 

which value for quality. This is a niche market that, according to the Brazilian Coffee 

Industry Association - ABIC (2018), has grown about 19% per year and reveals a new 

trend of national and international consumption. This fact has had repercussions in the 

field and it is noticed that many producers are exchanging the production of 

conventional coffees and betting on the excellence of the cultivation of special coffees, 

which can generate significant returns. 

Through the case study of a property in the municipality of Patrocínio / MG, the 

opportunity cost and the return of the producer in the transition from the conventional 

to the special coffee production were analyzed, considering a scenario of growth of the 

domestic consumption. 

The results indicate that the use of different management methods combined 

with investments in the pre and post-harvest and with a strict phytosanitary control 

result in a final product with great added value and that investments in the crop in order 

to improve the final quality of the coffee and frame as special, can generate a gain 64% 

higher than conventionally produced coffee. It is concluded, therefore, that special 

coffee demands much more care and cultural treatment than conventional coffee, in 

addition to the investments necessary for the adequacy of the crop. However, it is 
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noted that the return received at the time of sale in the property analyzed makes the 

investment attractive and economically viable. 

 

Keywords: Coffee; specialty coffees; quality; opportunity cost. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Contextualização 

 

Desde que chegou ao Brasil o café tem ganhado espaço em nossa economia 

e conquistado a agricultura nacional. Tornou-se item essencial de consumo na mesa 

dos brasileiros e um das commodities mais produzidas no país. 

A commodity café se desenvolveu de forma pujante, na maior parte das vezes 

estimulada pelos altos preços praticados nos mercados norte-americanos e europeus, 

o que contribuiu para um aumento significativo das plantações em nosso país.  

 O introdutor do café no Brasil, o brasileiro Mello Palheta, certamente não 

imaginou o tamanho da repercussão que causaria na agricultura brasileira com as 

primeiras mudas por ele trazidas em 1722, oriundas da Guiana Francesa e que foram 

inicialmente plantadas em Belém do Pará (SOBRINHO, Alves Motta – A Civilização 

do Café, 1968, p. 10). 

Hoje, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, o 

Brasil possui cerca de 2,2 milhões de hectares de área plantada, com previsão de 

colheita em 2018 de mais de 60 milhões de sacas beneficiadas. (Conab, 2018). 

O país tem liderado por décadas o mercado como maior produtor e o segundo 

maior consumidor de café do mundo. Números que são respaldados por grandes 

investimentos em tecnologia e pesquisas que aperfeiçoaram durante os anos, junto 

aos produtores, o manejo e o cultivo adequado, garantindo assim maior produtividade 

na lavoura e sustentabilidade à cultura. 

 Durante muitos anos o Brasil foi conhecido internacionalmente por produzir 

somente café convencional, e sem diferenciação na bebida ou no aspecto, quando 

comparado com outros países produtores, e pouco se investia na produção de cafés 

diferenciados e com alto valor agregado. Hoje muitas regiões brasileiras produzem 

cafés especiais e continuam investindo neste nicho, que tem crescido em ritmo 

acelerado. 

Grande parte do sucesso deste crescimento se deve ao clima, altitude e tipos 

de solo propícios para o desenvolvimento dos grãos, o que garante sabores 

diferenciados e características peculiares ao café como: sabores únicos (distinto de 

um café convencional), aroma diferenciado, origem rara ou exótica. 

Existem também determinados atributos relacionados à sustentabilidade que 

refletem diretamente as características e valores culturais de cada região, mesmo que 
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não seja percebido sensorialmente. Isso demonstra o compromisso de agricultores 

com a perpetuidade da cultura e de uso de boas práticas agrícolas.  

Hoje existem três principais certificações no mercado cafeeiro: Rain Forest, 

UTZ e BSCA. Certificados que fiscalizam a rastreabilidade do produto e garantem que 

o produto foi produzido seguindo uma rigorosa norma de boas práticas agrícolas as 

quais não agridem o meio ambiente, os direitos dos trabalhadores e as leis brasileiras 

de uso adequado da água e do solo. Além de contribuir com o meio ambiente e a 

comunidade local, o produtor é remunerado com um ágio financeiro no momento da 

venda do seu produto, que é diferenciado dos demais pelo selo da certificadora.  

 Dados recentes da Embrapa demostram que o consumo mundial de café já 

ultrapassou 157 milhões de sacas (60 kg) anuais e a produção é de 158 milhões de 

sacas (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Café, 2018). 

 No Brasil o consumo interno também é crescente. Projeções elaboradas pela 

Euromonitor Consulting (2017) demonstram que até 2021 o consumo interno anual 

chegará a 984 mil toneladas de café em pó (Gráfico 1) e 231 mil toneladas de café em 

grão (Gráfico 2).   
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Gráfico 1 – Consumo de café em pó no Brasil 

Fonte: Euromonitor Consulting (2017) 
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Os Estados Unidos lideram o ranking de maior consumidor mundial de café 

com 24 milhões de sacas consumidas anualmente, seguido do Brasil, com consumo 

anual em 20,5 milhões de sacas.    

 Ao analisar mais especificamente o comportamento do consumidor, nota-se 

que o café também é campeão em consumo perante outras bebidas, ficando em 

segundo lugar como bebida mais consumida no Brasil, atrás somente da água.  

O consumo per capita também é alto. Segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Café (ABIC, 2017) o Brasil consumiu em 2017 cerca de 5,1 quilos de café 

torrado e moído por pessoa/ano, quantidade equivalente a 83 litros de café ou cerca 

de 6,4 quilos de café verde em grão. Pesquisas feitas em 2016 pela empresa 

Euromonitor, encomendada pele ABIC, revelaram que mesmo em meio à crise que o 

país enfrentava na época, o consumo de café continuava elevado em mais de 50% 

dos lares pesquisados. 

Tal pesquisa revelou ainda uma projeção promissora para os próximos anos, 

demostrando que até 2021 o consumo anual de café em pó alcançará o patamar de 

984.000 toneladas consumidas anualmente e cerca de 231.000 toneladas de café em 

grãos. 

  Todos esses dados demostram, sem dúvida, que o café é um dos produtos 

mais consumidos e apreciados nacionalmente e internacionalmente e que a qualidade 

é um ponto cada vez mais importante no momento de se produzir café na lavoura. 

187 195 203 211 221 231

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo Café em Grãos no Brasil                           
(Mil tons)

Gráfico 2 – Consumo de café em grãos no Brasil 

Fonte: Euromonitor Consulting (2017) 
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1.2.  Problema de Pesquisa 

 

A demanda por cafés especiais tem crescido em torno de 19% ao ano, contra 

um crescimento de 2% do café convencional – conhecido também como café 

“commodity” (Embrapa, 2018). A previsão para 2018 é que sejam produzidos 9,7 

milhões de sacas de cafés especiais e que o consumo interno seja em torno de 10% 

da produção, sendo exportado 90% para países diversos (ABIC, 2018). Esse volume 

corresponde a 16,2% da safra total brasileira em 2018, que, segundo a Conab, está 

estimada em mais de 60 milhões de sacas. 

O valor de venda para esses tipos de cafés tem apresentado um ágio de 40% 

sobre o preço do café comum e, em alguns casos, ultrapassam 100% do valor de 

mercado, que são os cafés negociados nos concursos anuais de qualidade (Embrapa, 

2014).  

O seguimento de especiais já representa 12% do mercado internacional, e o 

Brasil com um parque cafeeiro de 2 milhões de hectares (CONAB, 2017) é o um dos 

poucos países capazes de produzir grandes volumes deste tipo de produto. Isso 

devido à sua variedade de regiões, com diferentes tipos de solos, temperaturas e 

altitudes o que resultam em um produto diferenciado (Embrapa, 2012). 

Contudo, esse seguimento de mercado ainda é recente no Brasil e, ao se 

analisar a trajetória do produto em nosso país constata-se que existiu, em um passado 

recente, pouca importância com a qualidade e maior foco na quantidade produzida. O 

que abriu espaço para outros países se especializarem na produção desse tipo de 

café.   

 No último concurso mundial de qualidade, realizado em setembro de 2018, 

denominado “Cupping for Quality”, organizado pela empresa Rainforest Alliance, o 

Brasil assumiu o 8º lugar na classificação geral. Ficando atrás de países como Etiópia, 

Quênia, El Salvador, entre outros. O que demonstra que ainda existem muitos pontos 

no processo produtivo que necessitam ser aperfeiçoados na cafeicultura brasileira. 

Ao longo dos anos, modificações foram ocorrendo no setor e hoje constata-se 

um cenário de competição interna, com consumidores mais exigentes e que buscam 

uma bebida de excelência para vivenciar uma experiência gustativa diferente. Como 

também externa, com produtores mais interessados em se especializar para produzir 

um produto de alto valor agregado, afim de conseguir um ágio no mercado 

internacional. E também com incentivos do governo, com participação da Agência 
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Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que faz parceria 

diretamente com a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em concursos 

de qualidade.  

Assim, nota-se a relevância do produto em nosso país, com grande 

oportunidade de crescimento devido a extensão territorial e diversidade de climas. 

Essa oportunidade de crescimento é vislumbrada tanto no mercado interno, 

com um consumo aquecido e um consumidor mais exigente, quanto no mercado 

externo, com produtores cada vez mais especializados. Produtos que estão aptos a 

participar de competições entre países, afim de aumentar participação do Brasil no 

cenário global de cafés de qualidade. 

Diante deste contexto cabe-se indagar: qual seria o custo de oportunidade de 

se produzir um café especial em detrimento do café produzido sob sistema 

convencional? Os custos adicionais de manejo, colheita e processamento para 

produção de um café especial são compensados financeiramente no momento da 

venda? Ainda, qual seria o custo de mudança para o produtor se fosse decidido trocar 

o tipo de sistema de cultivo? O presente estudo avalia essas questões, de forma a 

contribuir com o conhecimento e recomendações para uma cafeicultura nacional mais 

competitiva e lucrativa. 

 

 

1.3. Objetivo 

 

O objetivo do presente trabalho é comparar os custos e benefícios da produção 

de café sob dois sistemas diferentes, o convencional e o especial. Serão considerados 

os custos de produção relacionados ao manejo, colheita e processamento. Ainda, 

pretende-se analisar qual seria o preço de venda de ambos os tipos de café e quais 

são os custos de mudança para o produtor de um sistema para outro. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Intervenções governamentais no setor cafeeiro buscam, de alguma forma, 

administrar melhor a produção e/ou a qualidade do produto, promovendo e criando 

oportunidades no mercado interno e externo a fim de fortalecer a estrutura econômica 

das zonas cafeeiras do país.  

Inúmeros órgãos e institutos foram criados com o intuito de defender os 

interesses do setor e criar políticas protecionistas e de apoio ao produtor, contudo 

muitas destas instituições extinguiram-se durante o tempo, algumas vezes devido a 

crises econômicas no país outras vezes devido ao fim do mandato de um presidente 

da república e início de outro, com visão diferente sobre o setor cafeeiro. 

 Segundo Saes (1997) o auge da intervenção governamental deu-se entre os 

anos de 1959 e 1971, quando o governo brasileiro criou a “Campanha para o Aumento 

do Consumo Interno do Café”, ação que visava diminuir a pressão exercida pelo 

mercado externo. Política governamental que subsidiava a produção das indústrias 

de acordo com a capacidade instalada de processamento. Contudo, a política adotada 

corroborou no aumento das indústrias já instaladas como também no número de 

novos firmas operando no mercado. O que resultou em um mercado ineficiente e 

tecnologicamente despreparado. 

O último instituto foi criado em 1952, durante o segundo governo de Getulio 

Vargas, denominado Instituto Brasileiro do Café – IBC, que durou 38 anos, sendo 

extinto em 7 de maio de 1990. (Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil – CPDOC FGV, 2018). 

 De acordo com Rufino (2010), após o fim do tabelamento de preços no 

mercado, ocorrido em 1992, uma grande incerteza acerca da demanda instaurou-se 

no mercado, ou seja, o risco, antes assumido pelo governo através dos subsídios, foi 

transferido diretamente aos integrantes da cadeia produtiva. Desde então, os 

cafeicultores passaram a atuar em um mercado muito volátil. 

Nessa época o consumo interno brasileiro estava em torno de 8,2 milhões de 

sacas anuais e foi evoluindo gradativamente durante os anos. Em 2017 a ABIC 

registrou a marca de 22 milhões de sacas consumidas, com um crescimento de 168% 

em relação a 1990. 

O Gráfico 3 apresenta a evolução do consumo interno de café no Brasil de 1990 

a 2017.  
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Por anos os produtores de café cultivaram e colheram os grãos de modo 

convencional e os vendiam a preço de mercado, de acordo com a cotação do dia. 

Porém começaram a perceber que ao diferenciar seu produto dos demais poderiam 

receber um retorno financeiro muito maior (BBC, 2015).  

Saes e Spers (2006) discorrem que um dos fatores que contribuíram 

positivamente para mudar a imagem do produto foi o fim tabelamento de preços, em 

1992. Fator decisivo que deu às industrias liberdade de mostrar ao consumidor que 

café não é um produto homogêneo. 

 

 

2.1. A Planta de Café 

 

O café pertence à família Rubiaceae, gênero Coffea, e possui duas principais 

espécies, o Coffea Arábica L., conhecido como arábica, e o Coffea Canephora Pierre, 

conhecido como conilon ou robusta. 

A primeira variedade possui bebida de melhor qualidade e representa, segundo 

a Embrapa (2018), cerca de 75% do total produzido no Brasil. Esta espécie é 

proveniente da Etiópia – África (antiga Abissínia), e dá origem aos cafés finos que 

Gráfico 3 – Evolução do consumo interno de café no Brasil 

Fonte: ABIC (2017). 
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geram bebidas nobres com variedades de sabores refinados e aromas únicos 

(Embrapa, 2006). Na figura 1 pode-se notar um pé da espécie arábica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dentro da espécie arábica existem mais de cem cultivares registrados no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), cada uma com 

características apropriadas para cada tipo de região, solo, altitude, etc. 

Alguns dos cultivares mais difundidos no Brasil são os da variedade Catuaí e 

Mundo Novo, Bourbon entre outros.  

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais (EMATER, 2016), para que a planta de café se desenvolva de modo 

eficiente é necessário que exista um nível de precipitação médio entre 1.200 mm e 

1.800 mm anuais e é importante que as chuvas estejam bem distribuídas de modo 

que acompanhe o período desde o desenvolvimento vegetativo até o momento da 

frutificação. A espécie pode tolerar um déficit hídrico de no máximo 150 mm, sem 

causar maiores danos na planta e/ou comprometimento da produção, porém, desde 

que o déficit hídrico aconteça no período de repouso vegetativo. Dependendo da 

Figura 1 – Cafeeiro – Coffea Arábica L. 

Fonte: Elaboração do autor 
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média pluviométrica da região em que a lavoura se encontrar, pode ser necessário o 

uso de irrigação para complementar o suprimento hídrico adequado. 

A temperatura também se faz um quesito primordial para bom desenvolvimento 

da planta e é considerada um fator limitante da produção. A média adequada para a 

cultura do café arábica deve ser em torno de 18ºC e 23ºC e a altitude deve estar entre 

600 m e 1.200 m. Fatores que influenciam diretamente na longevidade, produtividade 

e na qualidade da bebida. Pesquisas realizadas pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG, 2001) junto à Universidade Federal de 

Lavras (UFLA, 2001) demostraram, entre outros fatores, que propriedades que 

conseguem produzir os melhores cafés, encontram-se, em todas os casos, em altitude 

acima de 800 metros.    

 

 

2.2. Qualidade e Consumo   

 

Os cafés convencionais e especiais, ou gourmet, são provenientes 

exclusivamente da variedade arábica, na qual será concentrada os estudos do 

presente trabalho.  

O café arábica, se for produzido de maneira adequada, obedecendo-se a todos 

os critérios de solo, manejo, colheita, beneficiamento e secagem, produzirá uma 

bebida de elevada qualidade, com nuances e sabores finos e variados. Caso contrário, 

apresentará uma bebida com sabores indesejáveis e grãos defeituosos, resultados 

decorrentes de um erro ou um conjunto de erros no processo produtivo, o que 

acarretará, consequentemente, em um menor preço de venda no momento da 

comercialização. 

O aspecto do grão arábico e principalmente sua bebida é o que lhe diferencia 

do café tipo conilon, o qual apresenta aroma e sabor menos desenvolvidos e aceitação 

limitada nos mercados. Na figura 2, a seguir, pode-se notar a diferença entre o café 

arábica, que tem coloração esverdeada, e o café robusta, que possui coloração 

marrom amarelada, características próprias de cada qualidade.  
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Os frutos maduros, ou seja, com desenvolvimento pleno dos grãos, são 

considerados a matéria-prima de um café de alta qualidade, pois possuem uma 

quantidade maior de sólidos e açucares que impregnaram nos grãos durante todo 

período de maturação.  

De acordo com 1Bartholo e Guimarães (1997 apud Alves; Costa; Santos, 2015), 

o grão cereja já atingiu seu estágio de maturação fisiológico e encontra-se no 

momento em que fornece seu potencial máximo de qualidade. Essas características 

serão essenciais para que, no momento da torra os sabores intrínsecos resultem em 

uma bebida desejável, com acidez, doçura e corpo equilibrados.  

Estudos feitos por Souza et al. (2005) avaliaram a relação do ponto de 

maturação da lavoura com o número de defeitos incidentes em amostras de café que 

foram colhidas em diferentes estágios de maturação.  Nota-se que, quanto maior o 

estágio de maturação, menor a incidência de grãos defeituosos nas amostras, ou seja, 

o número de defeitos é inversamente proporcional ao nível de maturação. 

Para ser bem aceito e alcançar preços competitivos no mercado, os grãos 

precisam estar com um aspecto que agrade aos clientes. Quanto maior a incidência 

                                                           
1 BARTHOLO, G. F.; GUIMARÃES, P. T. G. Cuidados na colheita e preparo do café. Informe 

agropecuário, Belo Horizonte, 1997. 

Figura 2 – Diferença entre café arábica e robusta. 

Fonte: Elaboração do autor 
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de grãos defeituosos, menor será seu preço. O aspecto geral também conta. É 

possível que um lote tenha poucos defeitos, mas os grãos estejam com aspecto 

escuro (chamado no mercado de “café chuvado”, devido ao alto contato com umidade 

da chuva em algum momento do processo produtivo), ou aspecto sujo / barrento, 

devido uma colheita ineficiente, que fez com que maior parte dos grãos entrasse em 

contato com o solo, ou talvez o café pode ter sido seco em terreiro de chão batido, 

devido à falta de investimento na infraestrutura da lavoura. Ou seja, vários fatores 

podem interferir na classificação do grão (defeitos) e no seu aspecto final. 

Diante desse cenário, foi criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em março de 1978 a resolução nº 12.178 que estabelece normas e padrões 

quanto ao tipo, bebida, peneira e cor do café, os quais encontram-se detalhados no 

Anexo 1 deste trabalho. A bebida final de um lote de café será acurada por uma série 

de fatores em conjunto (manejo, clima, colheita, etc.) que irão determinar em qual nível 

de qualidade o lote irá se encaixar. A bebida é avaliada através do jargão 

mercadológico chamado “prova da xícara”, onde profissionais especializados 

degustam o lote – cumprindo um rigoroso processo de preparo – e padronizam-no de 

acordo com suas características sensoriais.  

Cortez2 (1988 apud Pimenta, 1995) discutem que existem ainda subjetividade 

quanto ao método de degustação que é utilizado na padronização de qualidade. 

Contudo, segundo Mônaco3 (1958 apud Pimenta, 1995) devido às inúmeras 

características intrínsecas, é realmente difícil chegar-se a uma exatidão ou 

padronização da bebida, maior parte devido a aptidão de quem está degustando o 

produto e devido à complexidade de vários fatores que o afetam.   

Para classificação do grão adotou-se no mercado uma padronização em 1917 

e que vem sendo utilizada mundialmente até os dias de hoje (LEITE, 1991). 

Segundo Garruti e Gomes (1961), a obtenção de um café de qualidade superior 

está diretamente relacionada ao estágio de maturação do fruto, que se colhido no 

estágio “cereja” apresenta bebida padrão mole, ou seja, uma bebida diferenciada e 

destacando-se das bebidas oriundas dos frutos colhidos verdes ou secos na árvore.  

                                                           
2 CORTEZ, J.G. Aplicações da espectroscopia fotoacústica na determinação da qualidade do café. 

Cafeicultura Moderna. Campinas, 1988. 

3 MÔNACO, L.C. Qualidade da bebida. O Estado de São Paulo, 1958. 
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Carvalho e Chalfon4 (1985 apud Pimenta, 1995) explicam que a bebida de 

qualidade superior é obtida através dos frutos cereja (ou maduros), que neste ponto 

estão no estágio ideal de maturação, em que a casca, polpa e sementes encontram-

se com composição química adequada afim de proporcionar ao fruto o máximo de 

qualidade.  

Bitancourt5 (1957 apud Pimenta, 1995) afirmam que a perda de qualidade se 

dá durante a secagem do fruto, ou seja, após o estágio de maturação ideal (cereja), 

inicia-se o processo de fermentação e podridão do grão, que é responsável pela queda 

de qualidade na bebida. 

E a qualidade está diretamente ligada ao público alvo que produto irá alcançar. 

Resultados de estudos feitos pela empresa Euromonitor Consulting (2017), 

encomendado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), demonstrou 

que o mercado de cafés especiais obteve um crescimento de 19% em 2017 e atende 

principalmente o consumidor que procura um produto que tenha, em todos os 

aspectos, um conceito requintando e de alto valor agregado, e longe de ser somente 

um produto barato e de qualidade inferior (ABIC, 2018). A mesma pesquisa citada 

acima demonstrou também que grandes investimentos nesse nicho de mercado, 

aliados a estratégias de marketing para agregar valor ao produto, resultarão em 

vendas equivalentes a R$2,6 bilhões em 2018, valores que superam em 23% as 

vendas do ano anterior. 

Além disso, segundo a ABIC, “[...] os apreciadores de café continuam cada vez 

mais consumindo o produto sob as mais diferentes formas, em função da melhoria da 

qualidade [...] o que tem contribuído para esse crescimento contínuo do consumo.” 

(HERSZKOWICZ, 2018). 

De acordo com Pimenta (1995), o aumento da produção de cafés de qualidade 

em outros países da América está relacionado diretamente à perda de market share 

do Brasil no mercado externo. O que demonstra a importância de se associar a 

produtividade à qualidade do café produzido. 

Um dos fatores que levam os produtores a se interessarem pela produção de 

cafés especiais são os altos preços praticados neste mercado. Cafés enquadrados 

                                                           
4 CARVALHO, V.D. de.; CHALFON, S.M. Aspectos qualitativos do café. Informe Agropecuário, Belo 

Horizonte, 1985 

5 BITANCOURT, A.A. As fermentações e podridões da cereja de café. Boletim da Superintendência 

dos Serviços do Café, São Paulo, 1957. 
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neste tipo de qualidade podem ser comercializados em concursos de qualidade 

específicos para este tipo de cultura. 

Um dos concursos de qualidade de maior prestígio é o chamado Cup of 

Excellence - Brazil, concurso para seleção dos melhores cafés do país e que faz parte 

do projeto desenvolvido pela BSCA junto à Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e que tem por objetivo promover 

comercialmente os cafés brasileiros no exterior e posicionar nosso país como 

fornecedor de grãos de alta qualidade (BSCA, 2018). 

Em 2016, o lote campeão na categoria cereja descascado, originário da cidade 

de Piatã/BA, na Chapada Diamantina, foi vendido em leilão por R$ 18.921,67 a saca 

de 60 kg (Apex, 2016). Já no Cup of Excellence de 2017, o Brasil bateu o recorde 

mundial, novamente na categoria cereja descascado, com um lote de 6 sacas 

originário da cidade de Patrocínio-MG, cerrado mineiro, sendo vendido por 

R$55.500,00 a saca de 60kg (Apex, 2017). 

 Nesse contexto, é importante que o produtor, ao alocar os recursos disponíveis 

(terra, capital e mão de obra) na cultura escolhida (convencional ou especial), consiga 

transmitir esse valor ao mercado no momento da negociação e venda do lote de café, 

ou seja, que a estratégia adotada reflita no seu produto final, afim de que se justifique 

os investimentos realizados.     

No presente trabalho aborda-se os aspectos relacionados à estratégia de 

liderança em custo, representado pelo cultivo de café convencional, e a estratégia de 

diferenciação, representado pelo cultivo de café especial. 

Porter (1998) discorre que embora a liderança em custo direcione a empresa a 

concentrar esforços para reduzir custos em todo processo produtivo, a mesma não 

pode deixar de lado os aspectos relacionados à qualidade.  

Tal estratégia cria uma defesa contra a concorrência, uma vez que custos 

baixos na produção impactam diretamente na margem de retorno e vantagem 

competitiva, criando naturalmente barreiras de entrada e colocando a empresa em 

situação favorável. 

 No seguimento de cafés convencionais a estratégia de liderança em custo é 

algo relevante, pois os preços praticados são definidos em bolsa (New York Stock 

Exchange) e os produtores, como tomadores de preço, são capazes de aumentar 

suas margens de lucro perante a concorrência somente se fizerem uma gestão 

eficiente dos custos produtivos. 
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 Por sua vez, a adoção da estratégia de diferenciação (Porter, 1998), 

representado pelo cultivo de café especial, proporciona a empresa níveis de retornos 

mais elevados, visto que o produto se torna único e com alto valor agregado, 

reduzindo a sensibilidade de preço do consumidor e permitindo que a empresa 

pratique margens de lucro acima da média. Contudo, faz-se necessário que o prêmio 

ganho nessa estratégia cubra os custos de investimento adicionais que estão 

intrínsecos no processo produtivo de diferenciação. 

Na próxima seção descreve-se o sistema de produção e sua Influência sobre a 

qualidade e quais os principais pontos críticos de interesse para o produtor. 

 

 

2.3. Sistema de Produção e sua Influência sobre a Qualidade 

 

Hoje no Brasil predomina a produção com sistema convencional de cultivo. 

Segundo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2017) cerca de 92% da 

produção brasileira é deste tipo de café, ou seja, são grãos produzidos sem qualquer 

diferenciação ou cuidados extras de manejo. Isso significa que todo o processo 

produtivo é feito de forma genérica sem que existam cuidados especiais no plantio, 

colheita e secagem. 

Um dos processos críticos que irão definir a qualidade do grão inicia-se no 

processo de colheita. Segundo Barros et al (2005) a colheita representa de 25% a 

35% do custo direto de produção do café, utilizando-se de mão de obra em todo ciclo 

da cultura. A escassez e o alto custo de mão de obra fazem com que grande parte 

dos produtores adotem estratégias de mecanizar os processos de colheita, a fim de 

reduzir seus custos operacionais. A figura 3 demonstra como é efetuada a colheita 

mecanizada. 
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Souza et al. (2005) discorrem que, de todas as operações realizadas no cultivo 

de café, a colheita é a que merece maior atenção, pois é responsável pela maior parte 

do custo de produção e será um dos fatores que irá definir a qualidade do café.  

De acordo com Pimenta (1995), existe influência direta na qualidade do café de 

acordo com o seu estágio de maturação. O fruto, se colhido verde, apresenta uma 

bebida com sabor fenólico / adstringente no momento da “prova da xícara”. O fruto 

maduro, no estágio cereja, apresenta bebida fina de paladar agradável (chamado de 

estritamente mole). E, por fim, o fruto seco no pé (chamado de “passa” ou “boia”) 

apresenta paladar comum para ruim. 

6Bartholo e Guimarães (1997 apud Alves; Costa; Santos, 2015) discutem que 

a realização da colheita antecipada compromete a qualidade final do café devido à 

incidência de frutos verdes que serão colhidos juntamente com os maduros. Esse tipo 

de procedimento causa prejuízo na classificação do grão (por tipo); no peso dos grãos, 

impactando diretamente no rendimento da colheita; e finalmente no valor do produto 

no momento da comercialização.  

Os mesmos autores indicam que o momento ideal para o início da colheita é 

quando os frutos verdes na planta sejam no máximo 5%, tolerando-se uma quantidade 

de até 20%. 

                                                           
6 BARTHOLO, G. F.; GUIMARÃES, P. T. G. Cuidados na colheita e preparo do café. Informe 

agropecuário, Belo Horizonte, 1997. 

 

Figura 3 – Colheita mecanizada 

Fonte: Elaboração do autor 
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Ferrão et al. (2012) também indicam que o índice apropriado para o início da 

colheita seja de 80% de grãos maduros. Isto implica que, percentagens menores são 

consideradas desfavoráveis para a produção de um café de qualidade.  

Nota-se, então, que a colheita antecipada compromete a qualidade final do 

café, e mesmo sendo uma decisão não recomendável, é praticada por muitos 

produtores da região do Cerrado Mineiro, que estão descapitalizados e precisam 

honrar compromissos com instituições financeiras ou atravessadores (Embrapa, 

2015).  

Contudo, é importante frisar que a colheita tardia também é considerada tão 

prejudicial quanto a antecipada. 

Segundo Bartholo e Guimarães7 (1997 apud Alves; Costa; Santos, 2015) a 

colheita tardia aumenta a incidência de grãos ardidos e pretos, considerados os piores 

defeitos no momento da classificação. Esse tipo de colheita também cria um ambiente 

favorável para a proliferação da broca do café. 

Dados da Conab (2017) apontam que os meses de colheita no Brasil estão 

concentrados entre junho e julho. Período em que os frutos estão no ponto de 

maturidade em maior parte das lavouras. Contudo, nota-se também que, mesmo 

comprometendo a qualidade final do café e com risco de infestação de pragas na 

lavoura, muitos produtores ainda efetuam a colheita antecipada, entre os meses de 

março e maio, enquanto outros efetuam a colheita tardia, entre os meses de agosto e 

outubro. 

Diante dessas informações de custo de colheita e qualidade final do produto é 

imprescindível que se faça uma análise do custo de oportunidade de acordo com a 

situação financeiro-econômica particular de cada produtor para que se escolha um 

dos três cenários possíveis a seguir: 

O primeiro cenário constitui-se em colher o café com maior proporção de grãos 

ainda verdes e empregar mão de obra mais barata na colheita, porém comprometendo 

a qualidade final da bebida, por existir ainda muitos frutos verdes que não 

conseguiram chegar ao ponto de maturação ideal, o que irá comprometer 

consequentemente o preço final de comercialização.  

                                                           
7 BARTHOLO, G. F.; GUIMARÃES, P. T. G. Cuidados na colheita e preparo do café. Informe 

agropecuário, Belo Horizonte, 1997. 
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O segundo cenário constitui-se em esperar a maturação ideal de maior parte 

dos frutos, o que iria garantir uma melhor qualidade da bebida e melhor preço na 

comercialização, porém com uma mão de obra mais custosa.  

E, por fim, o último cenário constitui-se em efetuar um processo de colheita 

seletiva (afim de colher-se somente os frutos maduros), alocando-se mão de obra 

especializada e não se utilizando de colheita mecanizada. Melhorando, deste modo, 

consideravelmente a qualidade final do produto e enquadrando-a no rol de cafés 

especiais, porém com um alto custo operacional. 

Na figura 4 pode-se notar os frutos de café cereja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pereira et al. (2010) discorrem sobre o assunto da diferenciação dos cafés do 

Cerrado e sua influência na qualidade final do produto, e afirmam que é necessário 

que o produtor faça um gerenciamento adequado de todos os custos envolvidos na 

produção dos cafés especiais, a fim de se minimizar os riscos de um produto final com 

qualidade inferior oriundos da falta de investimentos devido a escassez de recursos 

financeiros, visto que a cultura necessita de maiores cuidados em todo processo 

produtivo. 

O sistema de produção de cafés especiais, se efetuado de modo adequado, 

resultam um produto com grande aceitação no mercado, contudo, Nicoleli e Moller 

Figura 4 – Café cereja – colheita manual 

Fonte: Elaboração do autor 
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(2006) afirmam que é necessário que, o produtor saiba apresenta-lo ao mercado de 

modo adequado, ressaltando os atributos que são apreciados, evidenciando os tratos 

culturais e as características singulares do produto. Ou seja, possuir conhecimento do 

que o mercado procura e ter uma estratégia, estabelecendo critérios de divulgação, 

corrobora na valorização do produto.   

Pesquisas feitas por Bronzeri e Bulgacov (2013) apontam que a maior parte do 

café comercializado em nosso país é do tipo commodity (ou convencional) e que a 

estratégia adota frequentemente por tais produtores é a de redução de custos, o que 

acaba limitando a lucratividade potencial do produtor em detrimento da qualidade final.  

 Segundo Saes, Escudeiro e Silva (2006) ainda existe muito espaço para o 

Brasil se desenvolver no aspecto de cafés de qualidade e que as mudanças ainda são 

singelas neste mercado, o que demostra oportunidade de crescimento para os 

produtores interessados em diferenciar seu produto.    

 

2.4. Custo de Oportunidade 

 

Diante do cenário apresentado nas seções anteriores nota-se, então, uma 

mudança de comportamento na produção e comercialização dos cafés diferenciados.  

O que demonstra que existe uma nova visão estratégica do produtor em relação 

ao que o mercado está buscando e qual seria seu cenário atual de produção. Percebe-

se então que existem dois mercados que trabalham em paralelo, um em função de 

produzir grandes volumes, e outro em função de produzir melhor qualidade. Nota-se 

ainda que a falta de informação, capacitação e de infraestrutura na lavoura e nos 

processos pós colheita comprometem toda qualidade final do produto e 

consequentemente seu valor comercial. Dessa forma, o presente trabalho busca 

contribuir com a literatura investigando o custo de oportunidade de ambas culturas, 

levando em consideração os custos de produção relacionados ao manejo, colheita e 

processamento. E, diante deste arcabouço, contribuir com informações que revelem 

comparativamente o preço final de venda e o custo de mudança de cultura. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa visa investigar a relação entre custos e benefícios de se 

desenvolver a produção de café de alta qualidade. Para isso, utiliza-se a metodologia 

de estudo de caso. O estudo de caso proposto neste trabalho busca avaliar o custo 

de oportunidade na produção de cafés especiais e convencionais. Através dessa 

metodologia, pode-se explorar as diferenças em atividades, insumos e resultados para 

uma mesma propriedade sob os dois tipos diferentes de sistemas, o de produção 

convencional e o voltado para o produto especial. Para tal, portanto, é necessário 

identificar uma unidade produtiva que tenha produzido café sob os dois sistemas. 

Esse estudo foi desenvolvido a partir da análise de uma propriedade 

agropecuária, denominada “Fazenda Esmeril”, a qual está situada no município de 

Patrocínio/MG, região do Cerrado Mineiro, que produziu café sob o sistema 

convencional entre os anos de 2010 a 2014, quando então iniciou a mudança 

gradativa do sistema de produção para café especial. 

Os dados coletados para esta pesquisa foram fornecidos pelos proprietários da 

Fazenda Esmeril. 

Assumiu-se para efeitos dos cálculos financeiros que o projeto possui um custo 

de implantação equivalente aos custos de plantio e manutenção do cafezal antes do 

primeiro ano de colheita, uma vez que o fluxo de caixa e as análises de VPL e 

rentabilidade do projeto seriam irrealistas sem tais custos, uma vez que considerariam 

apenas o projeto em andamento, sem nenhum investimento inicial. 

Os mesmos custos de implantação foram considerados nos cálculos do café 

especial, já que o cafezal é o mesmo, e que os custos de transição/adaptação do 

processo produtivo de convencional para especial serão considerados normalmente 

para o café especial, junto ao custo fictício de implantação. 

A lavoura está a uma altitude de 988 metros e cultiva café da variedade Paraiso 

MG2, sob o sistema de espaçamento convencional (3,6 m x 0,8 m), com população 

de 3.500 pés por hectare. A produção média é de 30 sacas por hectare. 

 O método de estudo de caso foi escolhido para o desenvolvimento desta 

pesquisa por ser considerado adequado à complexidade do caso apresentado, que 

requer a identificação e análise de dois sistemas produtivos diferentes (convencional 

e especial) em um mesmo local e/ou sob condições edafoclimáticas similares. Ainda, 
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este método mostra-se vantajoso por considerar dados quantitativos reais oriundos 

da atividade em análise, o que fornece robustez à pesquisa e permite analisar os 

resultados do projeto na prática.  

As principais limitações do método é que a pesquisa se restringe a uma única 

propriedade, limitando a generalização dos resultados para um universo maior, ou 

seja, é estatisticamente impossível afirmar quais seriam os resultados com múltiplas 

propriedades em diferentes regiões, tipos de solo, temperatura, etc.   

Segundo informações dos proprietários, o objetivo principal da mudança do 

sistema de produção de convencional para “especial” foi de agregar valor ao produto, 

aumentando o retorno financeiro e valorizando a propriedade.  

A fazenda possui o selo da região do “Cerrado Mineiro”, denominação de 

origem concedida em 2010 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o 

qual reconhece a procedência, qualidade e características que estão vinculadas à 

origem específica do produto e tem o objetivo de potencializar os atributos oriundos 

do local de cultivo. Esse selo vem sendo divulgado fortemente pela região durante 

anos, afim de promover a diferenciação dos cafés do cerrado (INPI, 2018). 

Além disso, uma das principais razões que motivaram a escolha da região do 

cerrado para identificação da unidade para o estudo de caso, e mais especificamente 

o município de Patrocínio, foi devido ao seu importante papel no cenário mundial de 

cafés de alta qualidade.  

Como apresentado e discutido no capítulo 2, seção 3 desta dissertação, o 

município ganhou notório reconhecimento no Cup of Excellence 2017, produzindo um 

dos lotes de cafés especiais mais caros do mundo (Apex, 2017). 

A cidade de Patrocínio é caracterizada por áreas de altitude entre 820 e 1.100 

metros, com moderada deficiência hídrica e predomínio de solos do tipo latossolos, o 

que beneficia a produção de cafés e possibilita um melhor resultado na bebida (Vieira, 

2006). 

A fazenda possui o selo de certificação 4C, que garante que a propriedade 

utilizada métodos sustentáveis em toda cadeia produtiva. Incluindo o uso correto da 

água, do solo e de mão de obra legalizada.    

Um dos fatores relevantes da qualidade e do bom desenvolvimento da lavoura 

se deu devido ao plantio da variedade propícia para o tipo de solo e clima da região, 

o que colaborou para o aprimoramento da qualidade.  
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A colheita foi efetuada pelo modo mecanizado em todas as safras, desde que 

que a produção foi iniciada na propriedade, ou seja, o café convencional e o especial 

foram colhidos sob o mesmo sistema. 

A idade média do cafeeiro é de 8 anos e o mesmo possui visualmente um 

crescimento uniforme e bem desenvolvido. A coloração das folhas são verdes 

uniformes e não apresentaram manchas ou pragas, o que evidência uma qualidade 

nutricional e de sanidade adequada.  

A seguir, na figura 5, pode-se observar a lavoura de café da propriedade. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Diferenças nos processos produtivos do café convencional e especial 

 

Os proprietários coletaram informações de todo o processo produtivo do café 

convencional produzido anteriormente na propriedade, ou seja, antes da fazenda 

alterar seu modelo de negócio, e como é feito hoje para a cultura de café especial. 

Para o café convencional, analisou-se as informações do café colhido na safra 

de 2014 e para o café especial analisou-se as informações do produto colhido em 

julho de 2018. 

Ambos os lotes foram processados pelo método de “via seca” ou café natural, 

que indica que os grãos foram colhidos e secos integralmente, ou seja, não foram 

descascados. Esse tipo de técnica de produção potencializa o tempo de contato do 

Figura 5 – Lavoura de café – Fazenda Esmeril 

Fonte: Elaboração do autor 
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grão de café com a mucilagem adocicada que envolve o grão, fazendo com que a 

bebida final se torne diferenciada. 

As principais mudanças no período de pré-colheita do café especial em relação 

ao convencional foram investimentos referente à análise do solo, foliar, florada, 

deficiência nutricional, etc. que passaram a ser feitas periodicamente, de maneira 

sistemática e em menor espaço de tempo, afim de se obter um controle preventivo de 

qualquer fator que poderia vir a prejudicar a qualidade do café. 

Esses tratos culturais não eram aplicados anteriormente na produção de cafés 

convencionais e maior parte dos controles eram feitos de modo corretivo e não 

preventivo, o que comprometia, muitas vezes, a qualidade final do fruto dependendo 

do estágio em que fora detectado o problema na planta ou no solo. 

  Para ambas as culturas se utilizou o método de colheita mecanizada e, devido 

a fatores econômicos, os proprietários não utilizaram o sistema de colheita manual 

(seletiva) para o café especial.  

Estudos realizados pela Conab (2017) comprovam que o custo da mão de obra 

na região do cerrado aumentou significativamente nos últimos anos. Na cidade de 

Patrocínio-MG registrou-se um aumento acumulado de 50% nos salários pagos aos 

colhedores de café entre os anos de 2014 e 2016, o que tem impactado diretamente 

no custo final da colheita.  

Esse foi um dos fatores que levaram os proprietários a investir na estratégia da 

compra de máquinas e equipamentos que separam os grãos após a colheita (seleção 

dos maduros, verdes e boias).  

Deste modo, mesmo que a fazenda, objeto do presente estudo, utilize o sistema 

mecanizado de colheita (tanto no sistema convencional quanto no especial) é possível 

fazer uma seleção dos melhores grãos posteriormente. 

Uma outra estratégia adotada pela fazenda Esmeril, em ambos os sistemas 

(convencional e especial), é efetuar o mapeamento da propriedade, sendo possível 

identificar, deste modo, o estágio de maturação de cada talhão, tornando mais efetiva 

a atuação do maquinário nas áreas que possuem uma maior concentração de frutos 

maduros. 

A fazenda Esmeril, para o sistema especial de cultivo, efetua a análise dos 

talhões que ainda possuem uma grande incidência de frutos verdes e que serão 

colhidos posteriormente quando chegarem na fase de maturidade plena. A fazenda 

tem a mesma visão estratégica no momento em que existe a necessidade de renovar 
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alguma parte da lavoura. Os proprietários utilizaram a técnica de separar os cafeeiros 

em cultivares com diferentes estágios de maturação (precoce, média e tardia), afim 

de dividir a colheita e maximizar a quantidade de grãos maduros a serem colhidos, e 

evitar também que os mesmos sequem no pé. 

Esse mesmo procedimento não foi adotado no sistema convencional de cultivo. 

O início da colheita do café convencional, feita de forma mecanizada, deu-se 

quando, através de amostragens provenientes da lavoura, detectou-se que cerca de 

50% dos frutos estavam maduros. 

Logo após a colheita, o café convencional passou por uma pré limpeza para 

retirada de folhas, paus, galhos e qualquer outro tipo de detritos ou impurezas que 

tenham se misturado no processo de colheita.  

Em seguida o café foi transportado para a unidade de processamento local, 

para lavagem e pré-seleção dos grãos. 

Em contato com o tanque de lavagem, os grãos de cafés são separados por 

densidade em dois tipos de lotes: os grãos cerejas e verdes e os grãos passados ou 

secos. 

Os grãos de café cerejas e verdes, devido ao seu maior peso, submergem para 

o fundo do tanque. E os grãos de café que estão secos, por serem mais leves, boiam 

na superfície da água, os quais são denominados cafés “boias”. 

Após a lavagem os grãos foram espalhados em terreiro de concreto em 

camadas de 5 a 7 cm de espessura para secagem dos grãos, os quais foram 

revolvidos durante todo o dia em intervalos de duas horas. Todo o processo de 

secagem durou cerca de quinze dias, até que os grãos chegassem à umidade entre 

11,5 e 12%. Neste estágio, o grão do café está seco, e é chamado no mercado de 

café em coco. 

Na figura 6 pode-se observar o café no estágio de “coco”. 
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Após a secagem o café ficou armazenado por cerca de trinta e cinco dias em 

sacas de ráfia em um galpão na propriedade. 

Esse processo final de descanso do grão no armazenamento, tem o objetivo 

de uniformizar a cor e a umidade do café. 

Por fim, os grãos foram beneficiados e vendidos no mercado local, em meados 

de outubro de 2014. 

Para o início da colheita do café especial seguiu-se a mesma metodologia de 

amostragem da lavoura, porém iniciou-se somente quando o índice de grãos maduros 

era em torno de 90%. A colheita foi efetuada com sistema mecanizado, e inicialmente 

passou pelo mesmo processo de limpeza de detritos e impurezas oriundos da lavoura 

(folhas, paus, galhos, etc.). 

Após essa etapa de limpeza alguns processos mudam de configuração, quando 

comparado ao café convencional, e foram utilizadas algumas técnicas de manejo. 

O processo de diferenciação no pós-colheita inicia-se quando o café (após 

lavado) é enviado para secagem no terreiro. Nessa etapa, os grãos boias já foram 

separados dos verdes e maduros pelo processo de densidade no momento da 

lavagem inicial. 

Os cafés são espalhados no terreiro, que foi previamente limpo e higienizado, 

em camadas finas de no máximo 2 cm e, trabalhadores utilizando calçados adequados 

e higienizados, revolvem os grãos durante todo o dia em intervalos de 40 minutos com 

rodos de madeira apropriados (que não danificam o grão). Todo o processo de 

Figura 6 – Café em coco 

Fonte: Elaboração do autor 
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secagem durou cerca de quinze dias, até que os grãos chegassem à umidade entre 

11,5 e 12% 

Após a secagem, o café foi armazenado em galpão fechado e protegido de 

fatores externos como umidade, fumaça, e luz excessiva. 

A embalagem utilizada foi sacaria de ráfia, que foi empilhada sobre pallets de 

madeira e afastado das extremidades do galpão, afim de se evitar umidade decorrente 

do contato com as paredes ou com o solo. A luminosidade interna também era 

adequada e não se constatou excesso de luz que prejudicou a coloração ou 

ressecamento do grão. 

As adequações na propriedade para produção do café especial foram as 

seguintes: 

• Ampliação e restauração do terreiro de concreto; 

• Galpão adequado para armazém dos grãos; 

• Investimento para se alugar maquinários no auge da safra; 

• Ferramentas e acessórios diversos. 

De acordo com os proprietários, foram investidos exatos R$50.000,00 nessas 

adequações e planeja-se que os investimentos retornem para os proprietários em 

cinco safras.  

O investimento para alugar os maquinários no auge da safra é devido a época 

em que os frutos alcançam a maturidade plena, ou seja, cerca de 90% da lavoura 

chega no estágio ótimo de maturação exatamente no período de maior procura por 

máquinas no mercado. 

 Os métodos e premissas utilizados para se analisar a rentabilidade são 

descritos nas próximas linhas. 

 O tempo máximo de retorno esperado pelos proprietários são de cinco anos, o 

que definiu o horizonte do fluxo de caixa do projeto. 

 Os custos dos insumos utilizados na propriedade e descritos no fluxo de caixa 

foram fornecidos pelos proprietários e demostram os valores usados nos 15 hectares 

da propriedade, ou seja, o valor total gasto com cada insumo.  

 O valor de venda foi fornecido pelo proprietário, baseado no valor de mercado 

que o mesmo conseguiu negociar no mercado local. 

 As análises e indicadores financeiros utilizados para comparar os dois sistemas 

produtivos foram: 



40 
 

 Fluxo de caixa: de acordo com Brigham e Ehrhardt (2016) o administrador 

consegue acompanhar o valor intrínseco da empresa através de um fluxo de caixa 

eficiente, acompanhando as receitas e despesas durante o decorrer do projeto. O 

mesmo será utilizado para analisar o comportamento das entradas e saídas e do 

resultando do fluxo de caixa líquido projetados em um horizonte de cinco anos.  

 Valor Presente Líquido – VPL: de acordo com Brigham e Ehrhardt (2016), o 

cálculo do VPL baseia-se na técnica de fluxo de caixa descontado, que deverá 

proceder na seguinte ordem: encontrar o valor presente de cada fluxo de caixa, 

abrangendo tanto as entradas quanto as saídas descontadas ao custo do capital do 

projeto. Deverá, então, somar-se os fluxos de caixa descontados, sendo essa 

somatória definida como o VPL do projeto. Caso o VPL apresente valor positivo, o 

projeto poderá ser aceito, caso contrário, se VPL for negativo, o projeto deverá ser 

rejeitado.  

Utilizou-se esse método de cálculo para encontrar quais seriam hoje os valores 

dos futuros pagamentos somados ao investimento inicial, considerando três taxas de 

juros anuais diferentes. A primeira taxa é baseada na captação de crédito rural junto 

ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, com juros 

de 7% ao ano. A segunda taxa é baseada na captação financeira junto à Caixa 

Econômica Federal (crédito de financiamento pessoa jurídica), com juros de 14% ao 

ano. E a terceira taxa é baseada na captação financeira com recursos próprios, 

considerando juros de 21% ao ano. 

 A seguir nota-se a fórmula para calcular-se o VPL segundo Brigham et al. 

(2001): 

 

 

 

   

 

Sendo CFt o fluxo líquido de caixa (Free Cash Flow - FCF) esperado no 

período t. A letra k sendo o custo de capital do projeto e a letra n sendo o período de 

vida do projeto. Onde as saídas de caixa (ou desembolsos) são tratados como fluxo 

de caixa negativo do projeto. 

Taxa Interna de Retorno – TIR: de acordo com Faro (1976) a taxa interna de 

retorno é definida como a taxa de juros que anula a função valor atual, ou seja, é a 
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taxa de juros que anula o VPL do fluxo de caixa de um investimento. Diante dessa 

definição utilizou-se uma taxa de desconto aplicada a um fluxo de caixa com prazo de 

cinco anos, fazendo com que os valores das despesas apresentadas, trazidos a valor 

presente, sejam iguais aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos 

a valor presente.  

Para se analisar a sensibilidade de preço em relação ao custo e produtividade 

alterou-se as bases de cálculo na tabela em intervalos de R$50,00 (para mais e para 

menos) sobre o valor de venda e sobre o valor do custo por saca. Também se analisou 

os resultados alterando a produtividade do projeto como um todo em intervalos de 50 

sacas (para mais e para menos). Os valores apresentados são referentes a saca de 

60kg, com preço de venda de R$660,00, custo de R$465,40 e produtividade de 450 

sacas totais, ou seja, do projeto como um todo.  
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4. RESULTADOS 

 

 

Foram efetuadas as análises de viabilidade do projeto, bem como os cálculos 

de fluxo de caixa, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, além de uma 

análise de sensibilidade de alguns parâmetros do projeto.  

A Tabela 1 apresenta o resumo do fluxo de caixa do primeiro ano do projeto.  

Os valores apresentados estão em Reais por saca de 60 kg, considerando 15 hectares 

de área cultivada, que produzem 30 sacas por hectare. A produtividade foi a mesma 

para ambas as culturas e a inflação média, segundo IBGE, foi de 3%. Os valores do 

café convencional foram trazidos para 2018 aplicando-se a inflação média citada 

anteriormente, para ter-se a mesma base de comparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final de todo processo produtivo foram coletados dois lotes de café: o 

especial e o café convencional. O lote de café convencional não obteve granação 

satisfatória dos grãos, ou seja, os grãos não se desenvolveram adequadamente por 

terem sido colhidos de maneira prematura, apresentando menor tamanho e peso.   

Devido à colheita antecipada, foram colhidos cerca de 50% de grãos maduros, muitos 

grãos ainda estavam no estágio de crescimento e apresentaram um peso 30% menor 

do que os grãos colhidos maduros, o que comprometeu o rendimento da colheita. 

O resultado da classificação e prova do café convencional categorizou o lote 

como de bebida inferior e aspecto discrepante e desuniforme, devido à alta quantidade 

de defeitos e machas escuras nos grãos. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 1 – Resumo do fluxo de caixa do 1º ano 

Café Especial

Indicador 2014 *2018 2018

Custo total R$145.789,89 R$163.284,68 R$209.428,56

Receita R$181.350,00 R$203.112,00 R$297.000,00

Lucro R$35.560,11 R$39.827,32 R$87.571,44

*Valores trazidos para 2018

Café Convencional
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Um dos fatores que rebaixaram a qualidade do café foram os altos índices de 

grãos verdes, que foram colhidos juntamente com os maduros, que resultaram em 

uma bebida adstringente e fenólica, devido a mistura de grãos em diferentes estágios 

de maturação. 

Outra consequência negativa é oriunda da aplicação da técnica de secagem 

ineficiente, fazendo com que o café ficasse amontoado em camadas muitos grossas 

por tempo excessivo (mais de uma hora) sem que fosse “virado” ou mexido. O açúcar 

presente na mucilagem do grão tende a fermentar devido à temperatura e umidade, o 

que impactou diretamente na bebida e no aspecto. 

O lote de café convencional foi vendido pelo preço de mercado (base bolsa de 

Nova York e dólar do dia) por cerca de R$403,00 a saca de 60 kg em meados de 

outubro de 2014, enquadrado como café tipo commoditie e sem nenhum atributo 

sensorial de qualidade.  

O café especial teve maior aproveitamento, devido à porcentagem elevada de 

grãos maduros (cerca de 90%, contra 50% do convencional), o que lhe garantiu um 

melhor resultado no peso dos grãos e maior rendimento final. 

O resultado do café especial apresentou qualidade superior na bebida e no 

aspecto, sendo classificada como “estritamente mole”, ou seja, uma bebida 

diferenciada com sabor encorpado, notas frutadas e acidez moderada e maior doçura. 

 O lote alcançou a nota de 84,5 pontos (para uma pontuação máxima de 100 

pontos e mínimo de 80 pontos) na classificação oficial de cafés especiais (BSCA) e 

se destacou pelo aspecto uniforme e de coloração bem definida. 

O lote foi avaliado com preço de aproximadamente R$660,00 a saca de 60 kg 

em meados de agosto de 2018, ou seja, um ágio de 64% em relação ao convencional. 

O lote de café teve possibilidade de venda em várias empresas exportadoras 

que almejaram o lote e se interessaram em fazer parcerias para as próximas safras. 

Contudo, os proprietários decidiram vender sua produção por si mesmos. O 

café foi torrado, moído e empacotado por uma terceirizada e os proprietários os 

venderam de forma artesanal afim de divulgar a propriedade. No método de venda 

“torrado e moído” o faturamento foi de R$1.000,00 a saca de 48kg. 

Esses níveis de preço são impraticáveis no mercado de cafés convencionais e 

demonstram a importância do produtor conhecer o potencial do produto que tem em 

mãos, afim de oferecer seu produto de modo adequado e pleitear um ágio no preço 

pago.  
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Por esse motivo faz-se necessário que os proprietários tenham conhecimento 

das características valorizadas na região (bebida e aspecto) onde será vendido o lote, 

para que se tenha uma maior aceitação e reconhecimento do seu produto. 

O preço pago pelo café especial demonstra que existe um mercado que busca 

a diferenciação do produto e paga valores acima do café tipo commoditie. Esse 

mercado está mais preocupado em encontrar um lote com características específicas 

do que com o preço pago propriamente dito. 

A falta desta informação faz com que os produtores vendam cafés de alta 

qualidade como convencionais, muitas vezes por não terem acesso a um mercado 

específico ou um cliente final que poderia pagar um ágio significativo pelo lote. 

 Nesse ponto, é importante mencionar também que o produtor esteja bem 

informado quando às mudanças mercadológicas que acontecem na região, com o 

intuito de efetuar as adequações necessária na cadeia produtiva afim de atender as 

demandas e ser cada vez mais competitivo e especializado. 

Quanto aos investimentos realizados na propriedade para diferenciar o café – 

ampliação e restauração do terreiro de concreto, novo galpão adequado para 

armazém dos grãos, aluguel de maquinários no auge da safra e ferramentas / 

acessórios diversos – mostraram resultados positivos no momento da negociação do 

lote. A qualidade do produto foi percebida pelo mercado e gerou valorização do café, 

distinguindo o lote dos demais no momento da venda. Também se notou que os 

atributos relativos à origem do café ajudaram a potencializar a qualidade no momento 

da negociação, ou seja, o atributo da bebida e aspecto aliado a um fator positivo de 

imagem da origem (cerrado) ajudou a destacar o produto dos lotes convencionais. 

 Nota-se que na comparação dos preços o valor pago pelo café especial é 64% 

maior que o café de preparo convencional e os resultados do VPL (valor presente 

líquido) e TIR (taxa interna de retorno) indicam viabilidade do projeto, conforme 

apresentados nas tabelas 2 a 7, a seguir: 
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Tabela 2 – Análise de Viabilidade: café convencional. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Nota: Assumiu-se para efeitos dos cálculos financeiros que o projeto possui um custo de implantação equivalente aos custos de plantio e manutenção 

do cafezal antes do primeiro ano de colheita, uma vez que o fluxo de caixa e as análises de VPL e rentabilidade do projeto seriam irrealistas sem 

tais custos, uma vez que considerariam apenas o projeto em andamento, sem nenhum investimento inicial. 

 

1 Produção: 30 sacas/ha – Preço venda R$403/saca

2 Seg. Social / SAT / SENAR (2,3%)

R$177.178,95 % R$182.494,32 % R$187.969,15 % R$193.608,22 % R$199.416,47 %

3 Tratores e colheitadeiras R$21.000,00 17% R$21.630,00 17% R$22.278,90 17% R$22.947,27 17% R$23.635,69 17%

4 Mão-de-obra diversas R$27.000,00 22% R$27.810,00 22% R$28.644,30 22% R$29.503,63 22% R$30.388,74 22%

5 Fertilizantes R$37.500,00 30% R$38.625,00 30% R$39.783,75 30% R$40.977,26 30% R$42.206,58 30%

6 Agrotóxicos R$10.500,00 9% R$10.815,00 9% R$11.139,45 9% R$11.473,63 9% R$11.817,84 9%

7 Análises em geral (foliar, solo, etc.) R$1.500,00 1% R$1.545,00 1% R$1.591,35 1% R$1.639,09 1% R$1.688,26 1%

8 Embalagens/Utensílios R$1.350,00 1% R$1.390,50 1% R$1.432,22 1% R$1.475,18 1% R$1.519,44 1%

9 Transporte externo R$900,00 1% R$927,00 1% R$954,81 1% R$983,45 1% R$1.012,96 1%

10 Despesas administrativas R$2.250,00 2% R$2.317,50 2% R$2.387,03 2% R$2.458,64 2% R$2.532,39 2%

11 Despesas de armazenagem R$1.800,00 1% R$1.854,00 1% R$1.909,62 1% R$1.966,91 1% R$2.025,92 1%

12 Beneficiamento R$2.250,00 2% R$2.317,50 2% R$2.387,03 2% R$2.458,64 2% R$2.532,39 2%

13 Depreciação máquinas e equipamentos R$6.750,00 5% R$6.952,50 5% R$7.161,08 5% R$7.375,91 5% R$7.597,18 5%

14 Exaustão do cultivo R$9.000,00 7% R$9.270,00 7% R$9.548,10 7% R$9.834,54 7% R$10.129,58 7%

15 Manutenção e benfeitorias R$1.500,00 1% R$1.545,00 1% R$1.591,35 1% R$1.639,09 1% R$1.688,26 1%

R$123.300,00 100% R$126.999,00 100% R$130.808,97 100% R$134.733,24 100% R$138.775,24 100%

16 Imposto de Renda

17 Investimentos

18 Implantação R$130.000,00

-R$130.000,00

TOTAL DE DESPESAS

PRODUÇÃO CAFÉ CONVENCIONAL

DISCRIMINAÇÃO

I - RECEITAS BRUTAS

II - RECEITAS LÍQUIDAS

RESULTADO OPERACIONAL

FLUXO CAIXA LÍQUIDO

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ANO 5

VALOR

R$181.350,00

R$181.350,00

R$4.171,05

VALOR

R$186.790,50

R$186.790,50

R$4.296,18

VALOR

R$192.394,22

R$192.394,22

R$4.425,07

R$198.166,04

VALOR

R$198.166,04

R$53.878,95 R$55.495,32 R$57.160,18 R$58.874,98 R$60.641,23

R$4.557,82

VALOR

R$204.111,02

R$204.111,02

R$4.694,55

R$20.017,49

R$0,00

R$20.618,02

R$0,00

R$35.560,11 R$36.626,91 R$37.725,72 R$38.857,49 R$40.023,21

R$18.318,84

R$0,00

R$18.868,41

R$0,00

R$19.434,46

R$0,00
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Tabela 3 – Valor Presente Líquido – VPL: café convencional. 

 

Indicador Preço de venda - R$403 Preço de venda - R$453 Preço de venda - R$503

Taxa Mínima de Atratividade - 7% R$24.200,72 R$87.114,29 R$150.027,87

Taxa Mínima de Atratividade - 14% -R$1.366,36 R$51.115,89 R$103.598,15

Taxa Mínima de Atratividade - 21% -R$20.741,64 R$23.835,55 R$68.412,73

Valor Presente Líquido - VPL (Café Convencional)

Fonte: Elaboração do autor 
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Tabela 4 – Análise de Viabilidade: café especial. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Nota: Os mesmos custos de implantação foram considerados nos cálculos do café especial, já que o cafezal é o mesmo, e que os custos de 

transição/adaptação do processo produtivo de convencional para especial serão considerados normalmente para o café especial, junto ao custo fictício 

de implantação. 

 

1 Produção – Preço venda R$660/saca

2 Seg. Social / SAT / SENAR (2,3%)

R$290.169,00 % R$298.874,07 % R$307.840,29 % R$317.075,50 % R$326.587,77 %

3 Tratores e colheitadeiras R$31.710,00 20% R$32.661,30 20% R$33.641,14 20% R$34.650,37 20% R$35.689,88 20%

4 Mão-de-obra diversas R$37.800,00 24% R$38.934,00 24% R$40.102,02 24% R$41.305,08 24% R$42.544,23 24%

5 Fertilizantes R$46.125,00 29% R$47.508,75 29% R$48.934,01 29% R$50.402,03 29% R$51.914,09 29%

6 Agrotóxicos R$12.915,00 8% R$13.302,45 8% R$13.701,52 8% R$14.112,57 8% R$14.535,95 8%

7 Análises em geral (foliar, solo, etc.) R$1.770,00 1% R$1.823,10 1% R$1.877,79 1% R$1.934,13 1% R$1.992,15 1%

8 Embalagens/Utensílios R$1.350,00 1% R$1.390,50 1% R$1.432,22 1% R$1.475,18 1% R$1.519,44 1%

9 Transporte externo R$900,00 1% R$927,00 1% R$954,81 1% R$983,45 1% R$1.012,96 1%

10 Despesas administrativas R$2.250,00 1% R$2.317,50 1% R$2.387,03 1% R$2.458,64 1% R$2.532,39 1%

11 Despesas de armazenagem R$1.800,00 1% R$1.854,00 1% R$1.909,62 1% R$1.966,91 1% R$2.025,92 1%

12 Beneficiamento R$2.250,00 1% R$2.317,50 1% R$2.387,03 1% R$2.458,64 1% R$2.532,39 1%

13 Depreciação máquinas e equipamentos R$7.830,00 5% R$8.064,90 5% R$8.306,85 5% R$8.556,05 5% R$8.812,73 5%

14 Exaustão do cultivo R$9.000,00 6% R$9.270,00 6% R$9.548,10 6% R$9.834,54 6% R$10.129,58 6%

15 Manutenção e benfeitorias R$1.785,00 1% R$1.838,55 1% R$1.893,71 1% R$1.950,52 1% R$2.009,03 1%

R$157.485,00 100% R$162.209,55 100% R$167.075,84 100% R$172.088,11 100% R$177.250,75 100%

16 Imposto de Renda

17 Investimentos R$50.000,00

18 Implantação R$130.000,00

-R$180.000,00

I - RECEITAS BRUTAS

II - RECEITAS LÍQUIDAS

TOTAL DE DESPESAS

RESULTADO OPERACIONAL

FLUXO CAIXA LÍQUIDO

R$297.000,00

R$6.831,00

R$132.684,00

R$45.112,56

R$0,00

R$87.571,44

R$305.910,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

DISCRIMINAÇÃO

PRODUÇÃO CAFÉ ESPECIAL

VALOR VALOR VALOR VALOR

R$297.000,00 R$305.910,00

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

VALOR

R$334.276,12

R$334.276,12

R$7.688,35R$7.035,93

R$315.087,30

R$315.087,30

R$7.247,01

R$324.539,92

R$324.539,92

R$7.464,42

R$47.859,91

R$0,00

R$49.295,71

R$0,00

R$136.664,52 R$140.764,46 R$144.987,39 R$149.337,01

R$46.465,94 R$50.774,58

R$0,00

R$90.198,58 R$92.904,54 R$95.691,68 R$98.562,43

R$0,00

R$0,00 R$0,00
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Nota-se abaixo, nas tabelas de 6 e 7, a análise de sensibilidade do café especial 

da fazenda analisada. 

Conforme discorrido anteriormente no tópico de metodologia, os valores apresentados 

na análise de sensibilidade são referentes a saca de 60kg, com preço de venda de 

R$660,00, custo de R$465,40 e produtividade de 450 sacas, resultando em uma 

margem líquida no Ano 1 de R$87.571,44. 

 

 

 

Tabela 5 – Valor Presente Líquido – VPL e Taxa Interna de Retorno – TIR: café especial. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Indicador Preço de venda - R$660 Preço de venda - R$710 Preço de venda - R$760

Taxa Mínima de Atratividade - 7% R$199.739,55 R$262.653,13 R$325.566,70

Taxa Mínima de Atratividade - 14% R$136.777,24 R$189.259,50 R$241.741,76

Taxa Mínima de Atratividade - 21% R$89.063,08 R$133.640,27 R$178.217,45

Indicador Preço de venda - R$660 Preço de venda - R$710 Preço de venda - R$760

Taxa Mínima de Atratividade - 7% 42% 51% 61%

Taxa Mínima de Atratividade - 14% 42% 51% 61%

Taxa Mínima de Atratividade - 21% 42% 51% 61%

Valor Presente Líquido - VPL (Café especial)

Taxa Interna de Retorno - TIR (Café especial)
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Tabela 6 – Análise de sensibilidade da margem líquida no Ano 1 do projeto: Preço de venda x Custo – Café Especial. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

R$510 R$560 R$610 R$660 R$710 R$760 R$810 R$860 R$910 R$960

R$315 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571 R$200.071 R$222.571 R$245.071 R$267.571 R$290.071

R$365 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571 R$200.071 R$222.571 R$245.071 R$267.571

R$415 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571 R$200.071 R$222.571 R$245.071

R$465 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571 R$200.071 R$222.571

R$515 -R$2.429 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571 R$200.071

R$565 -R$24.929 -R$2.429 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571

R$615 -R$47.429 -R$24.929 -R$2.429 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071

R$665 -R$69.929 -R$47.429 -R$24.929 -R$2.429 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571

R$715 -R$92.429 -R$69.929 -R$47.429 -R$24.929 -R$2.429 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071

R$765 -R$114.929 -R$92.429 -R$69.929 -R$47.429 -R$24.929 -R$2.429 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - CAFÉ ESPECIAL
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R$510 R$560 R$610 R$660 R$710 R$760 R$810 R$860 R$910 R$960

300 R$13.381 R$28.381 R$43.381 R$58.381 R$73.381 R$88.381 R$103.381 R$118.381 R$133.381 R$148.381

350 R$15.611 R$33.111 R$50.611 R$68.111 R$85.611 R$103.111 R$120.611 R$138.111 R$155.611 R$173.111

400 R$17.841 R$37.841 R$57.841 R$77.841 R$97.841 R$117.841 R$137.841 R$157.841 R$177.841 R$197.841

450 R$20.071 R$42.571 R$65.071 R$87.571 R$110.071 R$132.571 R$155.071 R$177.571 R$200.071 R$222.571

500 R$22.302 R$47.302 R$72.302 R$97.302 R$122.302 R$147.302 R$172.302 R$197.302 R$222.302 R$247.302

550 R$24.532 R$52.032 R$79.532 R$107.032 R$134.532 R$162.032 R$189.532 R$217.032 R$244.532 R$272.032

600 R$26.762 R$56.762 R$86.762 R$116.762 R$146.762 R$176.762 R$206.762 R$236.762 R$266.762 R$296.762

650 R$28.992 R$61.492 R$93.992 R$126.492 R$158.992 R$191.492 R$223.992 R$256.492 R$288.992 R$321.492

700 R$31.222 R$66.222 R$101.222 R$136.222 R$171.222 R$206.222 R$241.222 R$276.222 R$311.222 R$346.222

750 R$33.452 R$70.952 R$108.452 R$145.952 R$183.452 R$220.952 R$258.452 R$295.952 R$333.452 R$370.952P
ro

d
u

ti
v

id
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d
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s
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c

a
 6

0
k

g
)

Preço Venda (saca 60kg)

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - CAFÉ ESPECIAL

Tabela 7 – Análise de sensibilidade da margem líquida no Ano 1 do projeto: Preço de venda x Produtividade – Café Especial. 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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O VPL indicou valores positivos e superiores a zero para taxas de desconto de 

7%, 14% e 21%, rendendo ao final do período de 5 anos os montantes de 

R$199.739,55, R$136.777,24 e R$89.063,08 respectivamente, depois de pagos os 

investimentos. A taxa média de inflação utilizada foi de 3%, para o período de 2015 à 

2018, segundo dados do IBGE (2018). 

Foram realizadas análises de sensibilidade do preço de venda, custos e 

produtividade por hectare, apresentadas nas Tabelas 6 e 7 as quais demonstraram 

que o preço de venda de R$660,00 por saca juntamente com a produtividade de 450 

sacas resultam em um margem líquida suficiente para cobrir os custos e remunerar 

os proprietários em R$87.571,44 no primeiro ano do projeto. Além de se poder 

observar o comportamento do resultando quando o valor de venda, custos e 

produtividade são modificados – para mais ou para menos.   

Notou-se também um aumento nos custos de mão de obra de 40% devido a 

maior dedicação no caso do café especial ao manejo e tratos culturais com a lavoura. 

Os custos com aluguel de tratores e colhedeiras aumentaram cerca de 51% devido 

ao período de locação. 

 Os demais custos foram os mesmos para a produção de ambas as culturas 

devido à similaridade para os dois sistemas, tendo maior impacto de aumento 

somente os custos citados anteriormente.  

Constatou-se ainda que, no decorrer dos estudos do presente trabalho, novas 

tecnologias e técnicas de manejo estão sendo testadas e desenvolvidas e que 

poderão ser futuramente adotadas na propriedade a fim de minimizar custos e 

aperfeiçoar cada vez mais qualidade final do produto. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho avaliou os custos e benefícios da produção de cafés sob 

dois sistemas de cultivo, o convencional e o especial, tendo como base um estudo de 

caso de uma fazenda na cidade de Patrocínio-MG.  

As análises realizadas sobre a propriedade considerada neste estudo de caso 

indicam que o café especial é economicamente viável quando o preço recebido é igual 

ou superior a R$541,00 por saca, ou seja, este é o valor que permite obter um VPL 

positivo e superior a zero para uma Taxa Mínima de Atratividade de 7%, que seria o 

menor valor percentual de retorno aceitável no projeto. E que a produtividade do 

cafezal atinja no mínimo 25 sacas/ha. 

O mercado de café especiais da região ainda é pouco explorado e possui 

margem para os produtores aprimorarem e ganharem melhores retornos nos cafés 

produzidos.  

Os maiores custos do café especial estão associados ao período de pós-

colheita, onde foram alocados a maior parte dos investimentos financeiros do projeto.  

Na comparação de ambas culturas, nota-se que alguns custos do café especial 

foram mais elevados em relação ao do convencional, isso devido a maior dedicação 

que a cultura do café especial exige. Os itens e percentuais de aumento foram, 

respectivamente: tratores e colheitadeiras, 51%; mão-de-obra diversas, 40%; 

fertilizantes, 23%; agrotóxicos, 23%; análises em geral (foliar, solo, etc.), 18%; 

manutenção e benfeitorias, 19%. 

No período de pré-colheita ambas a culturas não tiveram grandes investimentos 

financeiros. Os itens que se destacaram nessa fase foram: o aumento de analises 

diversas na lavora, fertilizantes e agrotóxicos, todas de modo preventivo (afim de 

corrigir alguma ineficiência pontual).  

As demais mudanças estão relacionadas à dedicação e investimento de tempo 

para efetuar os tratos culturais necessários.       

A análise de mudança de um sistema de cultivo para outro requer um estudo 

amplo da situação financeiro-econômica do produtor e que abranja os riscos 

envolvidos no negócio, que pode ser feita através da análise de sensibilidade de 

aspectos como preço do produto, preço da mão de obra e produtividade. 
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Deve-se analisar o nível de conhecimento e experiência que se tem da cultura 

de cafés especiais antes de iniciar qualquer tipo de investimento ou mudança no 

processo produtivo da lavoura.  

Caso se decida alterar o modelo de negócio, é indicado que os proprietários 

contratem profissionais especializados com maior familiaridade sobre a cultura de 

cafés especiais, afim de se efetuar uma análise preliminar das alterações e 

investimentos necessários.      

 Referente ao preço de avaliação do café especial, citado no presente trabalho, 

são especificamente para o lote produzido na safra informada, ou seja, mesmo com 

os investimentos feitos não existem garantias que serão produzidas qualidades 

idênticas nas próximas safras e que os compradores ofertarão os mesmos preços 

citados. Essa oferta irá depender da qualidade da safra (fatores climáticos, pragas, 

manejo adequado, etc.) e da oferta e demanda do mercado. 

 Cafés diferenciados que se enquadram no rol de especiais tem ganhado 

destaque nacional e internacional. Contudo, é necessário que o produtor valorize seu 

produto e esteja envolvido no mercado, participando de feiras e concursos voltados 

para esse nicho de mercado, com o intuito de divulgar sua propriedade e estabelecer 

relacionamentos comerciais nacionais e internacionais.  

 É necessário também que os produtores tenham preocupação constante com 

as novidades do mercado e novas tecnologias desenvolvidas. Esse tipo de esforço 

faz com que, além de reduzir custo no processo produtivo com inserção de novas 

tecnologias, os mesmos possam gerar processos inovadores que colaborem para o 

desenvolvimento sustentável do setor.  
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7. ANEXO  

 

Resolução ANVISA sobre qualidade do café.  

CNNPA nº 12, de 1978 – D.O de 24/07/1978 

 

3. CLASSIFICAÇÃO 

O café cru é classificado da seguinte maneira: 

 

A) Pelo tipo 

De acordo com as impurezas e os defeitos encontrados, tais como: pedras, torrões, 

paus, cascas, grãos quebrados, ardidos, pretos, brocados, verdes, não descascados, 

mal granados, chochos, e com forma de concha, contados em uma amostra de 300 

gramas. As impurezas e os defeitos correspondem a valores determinados no quadro 

abaixo: 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE DEFEITOS 

1 grão preto = 1 defeito 

3 conchas = 1 defeito 

5 verdes = 1 defeito 

5 quebrados = 1 defeito 

2 ardidos = 1 defeito 

5 chochos = 1 defeito 

1 pedra grande = 2 a 3 defeitos 

1 pedra regular = 1 defeito 

3 pedras pequenas = 1 defeito 

1 pau grande = 2 a 3 defeitos 

1 pau regular = 1 defeito 

3 paus pequenos = 1 defeito 

1 casca grande = 1 defeito 

1 coco = 1 defeito 

2 marinheiros = 1 defeito 

 

B) Pela bebida, de acordo com o sabor, pela "prova da xícara": 

Estritamente mole - gosto doce, muito suave. 
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Mole - gosto doce e suave 

Apenas mole - gosto suave. 

Duro - gosto áspero. 

Rio - gosto áspero, lembrando iodofórmio. 

Riado - gosto leve de Rio. 

 

C) Pela peneira: 

Chato grosso - peneiras 19, 18 e 17. 

Chato médio - peneiras 16 e 15 

Chato miúdo - peneiras 14 e menores. 

Moca graúdo - peneiras 13, 12 e 41. 

Moca médio - peneira 10. 

Moca miúdo. - peneiras 8,7 e menores 

Quebrados (grinder) - Vazamentos de peneiras inferiores a 16, com pelo menos 2/3 

de grãos inteiros. 

Minimal (resíduos) - Conchas, triângulos, quebrados, marinheiros, coco, etc., com 

10% de pretos ardidos. 

As peneiras para o café chato, são de crivo redondo e para o café moca, são de crivo 

oblongo. 

 

D) Pela cor: 

Verde cana. 

Esverdeados. 

Chumbados. 

Amarelados. 

Amarelos 

Pampas. 

Marrons. 


