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Resumo: Desenvolveu-se um modelo conceitual para auxiliar o controle e o conhecimento
de real custo do café processado por qualidade, possibilitando a correta apuração do
resultado econômico, para melhorar o controle estratégico dos estoques de café e o
planejamento operacional do preparo dos blends. O modelo integra a gestão de estoques
com o gerenciamento de custos de café por qualidade, partindo de uma visão ampliada da
administração das cooperativas, considerando o trabalho dentro e fora da empresa,
relacionando os controles de estoques da cooperativa e do cooperado, físico e "virtual"
(estoque do cooperado que foi utilizado sem cmprar) e o mercado consumidor,
possibilitando um controle mais eficiente para a redução do risco da cooperativa. Possibilita
um melhor controle das operações, dos custos dos produtos vendidos, de acordo com sua
qualidade e sua margem de lucro em cada operação de venda, possibilitando um melhor
planejamento da comercialização pelas cooperativas. O trabalho traz uma colaboração aos
estudos de gestão integrada no agribusiness do café, sendo que a inovação ocorre através do
desenvolvimento de um modelo conceitual de gestão de estoques e custos por qualidade,
aliado ao modelo de gestão econômica, contribuindo para a melhoria da administração e do
desempenho do setor. Aponta uma oportunidade de se dar um avanço para a gerência de
custos e riscos, tomando o setor mais competitivo e de acordo com a nova cultura
empresarial e com os padrões de competição de mercado.
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RESUMO

Os produtores e as Cooperativas de Produtores de Café atuam em um ambiente
incerto e competitivo, e estão enfrentando dificuldades de adaptação ao novo cenário
econômico e tecnológico mundial. Para ter sucesso no empreendimento é necessário não
apenas saber produzir, mas principalmente saber comercializar o café. O tradicional
problema de decisão sobre como determinar o melhor momento de vender o café foi
agravado pela globalização econômica (aumento da concorrência e crescente exigência em
qualidade) e pelo advento da Tecnologia da Informação - TI - (grande quantidade de
informações sobre o mercado de café, obtidas de modo desestruturado e às vezes de
idoneidade duvidosa).

Para avaliar oportunidades e realidades do uso estratégico da TI para a gestão das
cooperativas de cafeicultores, considerou-se neste trabalho um problema específico: a
questão do controle de estoques de café e a apuração de seus custos por qualidade. Os
modelos gerenciais tradicionalmente utilizados envolvem sistemas convencionais de
controle de estoque e análise de custos, mas controlam apenas as quantidades estocadas por
tipo de café, não controlando seus custos. Normalmente consideram como custo a média
dos preços de compra de café, em um determinado período. Assim impossibilitam o
conhecimento do verdadeiro custo do produto vendido de acordo com sua qualidade,
comprometendo a apuração de sua real margem de lucro em cada operação de venda.
Logo, o resultado real das compras e vendas de café só é conhecido quando analisado um
longo período, porque sofre influência das flutuações dos vários tipos de café que são
comercializados.

Partiu-se da hipótese de que o conhecimento da dinâmica da informação no
complexo agroindustrial do café e o uso da Tecnologia de Informação como estratégia para
instrumentalizar as decisões e melhorar o desempenho na comercialização de café pelas
cooperativas de produtores possibilitam uma melhor organização e avaliação das
informações necessárias para o planejamento da comercialização por essas cooperativas,
aumentando a rentabilidade e contribuindo para a profissionalização do setor.

Utilizando a TI para a integração do sistema de controle de estoques,
comercialização e custos, foi desenvolvido um modelo conceitual para o gerenciamento
dos estoques e custos de café por qualidade, visando a contribuir para a melhoria dos
resultados obtidos pelas cooperativas. O estudo partiu da determinação das variáveis
envolvidas no processo de comercialização do café.

Desenvolveu-se um modelo conceitual para auxiliar o controle e o conhecimento do
real custo do café por qualidade, possibilitando a correta apuração do resultado econômico,
contribuindo para melhorar o controle estratégico dos estoques de café e o planejamento
operacional do preparo dos blends. Em anexo, apresentam-se planilhas simulando a
operação do modelo. O uso deste modelo permite que os administradores se antecipem aos
problemas, reduzindo riscos e descobrindo oportunidades através de um melhor uso do
recurso informação, gerando ganhos em competitividade.

O modelo conceitual apresentado integra a gestão de estoques com o gerenciamento
de custos de café por qualidade. Parte de uma visão ampliada da administração da
cooperativa, considerando o trabalho dentro e fora da empresa, relacionando os controles
de estoques da cooperativa e do cooperado, fisico e "virtual" (estoque do cooperado que
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foi utilizado) e o mercado consumidor, possibilitando um controle mais eficiente para a
redução do risco da cooperativa. O conhecimento das caracteristicas dos tipos de café por
qualidade, que compõem o controle de estoque fisico e que fazem flutuar a conta opção,
traz maior autonomia e segurança.

O modelo atende ao desafio da melhoria contínua da qualidade da gestão, através
da visão integrada da empresa, possibilitando o conhecimento real dos custos envolvidos e
da margem de lucro, por qualidade, em cada operação. Busca-se um melhor controle das
operações, dos custos dos produtos vendidos, de acordo com sua qualidade e sua margem
de lucro em cada operação de venda, possibilitando um melhor planejamento da
comercialização pelas cooperativas.

Ao propor um novo modelo, integrando a análise custos e qualidade, o trabalho
provocou o exame de vários procedimentos atualmente em uso, preparando o ambiente da
empresa para uma nova mentalidade gerencial. Fez com que procedimentos relacionados à
qualidade do café fossem devidamente estruturados no modelo de operação da empresa,
servindo de referência para os trabalhos rumo à integração gerencial e à certificação ISO
9002, exigência do mercado externo e tendência no mercado interno. Deste modo, a
cooperativa iniciou um processo de melhoria contínua, com a constante identificação de
oportunidades, inspecionando e atualizando índices, levantando problemas e propondo
soluções.

O trabalho traz uma colaboração aos estudos de gestão integrada no agribusiness
do café. A inovação ocorre através do desenvolvimento de um modelo conceitual de gestão
de estoques e custos por qualidade, aliado ao modelo de gestão econômica, contribuindo
para a melhoria da administração e do desempenho do setor. Aponta uma oportunidade de
se dar um avanço para a gerência de custos e riscos, tornando o setor mais competitivo e de
acordo com a nova cultura empresarial e com os padrões de competição de mercado.
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ABSTRACT

The traditional problem of decision on as to determine the best moment to sell the
coffee was aggravated by the economic globalisation and for the advent of the Infonnation
Technology (lT). For evaluate chances and realities of the strategical use of IT for the
management of the coffee producer's cooperatives has been considered in this work a
specific problem: the question of the control of coffee supplies and the verification of the
costs for quality. The traditionally used managemental models involve conventional
systems of control of supply and analysis of costs, but they control only the amounts
storaged for type of coffee, not controlling its costs. Nonnally they consider as cost the
average of the prices of purchase of coffee, in one detennined period. Thus they disable the
knowledge of the true cost of the sold product in accordance with its quality,
compromising the verification of its real margin of profit in each operation of sale. Soon,
the real result of the purchases and sales of coffee alone are known when analysed a long
period, because it suffers influence from the fluctuations from the some types of coffee that
are commercialised.

A conceptual model was developed to assist the control and the knowledge of the
real cost ofthe coffee for quality, making possible the correct verification ofthe economic
result, contributing to improve the strategical control of the coffee supplies and the
operational planning ofthe housekeeping ofblends. This model integrates the management
of supplies with the management of costs of coffee for quality. This study have an
extended vision of the management in one cooperative company, considering the work
inside and out of the company, relating controls of supplies of the cooperated, physical and
"virtual" (supply of the cooperated that was used) and the consuming market, making
possible a more efficient control to the reduction of the risk of the cooperative. The
knowledge of the features of the types of coffee for quality, that compose the control of
physical supply and that they make to float the account option, brings greater life and
security for the cooperative.

When considering a new model, integrating the analysis costs and quality, the work
provoked the examination of some procedures currently in use, preparing the environrnent
ofthe company for a new managemental mentality. It made with that procedures related to
the quality of the coffee were structuralized in the model of operation of the company,
serving of reference for the works to the managemental integration and ISO 9002
certification. In this way, the cooperative initiated a process of continuous improvement,
with the constant identification of chances, inspecting and bringing up to date indices,
raising problems and considering solutions.

The work brings a contribution to the studies of management integrated in
agribusiness of the coffee. The innovation occurs through the development of a conceptual
model of management of supplies and costs for quality, ally to the model of economic
management, contributing for the improvement of the management and the performance of
the sector. It points a chance of if in accordance with giving to an advance with respect to
the management of costs and risks, becoming the sector most competitive and the new
enterprise culture and with the standards of market competition.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa: Origem e importância do trabalho

o café tem grande importância histórica na economia brasileira, e ainda hoje
contribui significativamente nas pautas de exportação do país. O Brasil é o líder mundial
de produção de café, atualmente responsável pelo abastecimento de 23% do mercado
mundial (QUEIROZ, 1997).

Em 1997 o agribusiness do café viveu um período favorável, apresentando altas
constantes de preços, devido à pequena safra brasileira, à pequena disponibilidade de café
estocado e a um aumento de consumo no Brasil e em quase todos os paises compradores.
O Brasil apresentava, na época, um consumo anual de 12 milhões de sacas, havendo
expectativas de atingir 15 milhões até o ano 2.000. Em maio de 1997, os produtores
brasileiros estavam eufóricos por receber cerca de US$ 230,00/saca. Este cenário, que se
seguiu a uma época de crise e de preços Baixos (nos primeiros anos da década de 90,
quando os preços médios estiveram em torno de US$ 45,00/saca), evidenciou, nas
cooperativas de produtores, a necessidade de melhor controle operacional e financeiro,
visando à melhoria dos processos gerenciais, para permitir maior competitividade nos
mercados internos e externos.

Nos anos 90, o entender e saber trabalhar a questão da formação de preços
atrelada às bolsas de futuros, gerando enorme volatilidade nos preços (caracteristica
intrínseca das commodities), colocou-se como principal desafio ao agribusiness do café.
Nos últimos anos, o comportamento das bolsas tem demonstrado que a oferta e demanda
de café têm sido menos importantes que os boatos e especulações que têm transformado o
mecanismo de mercado em um jogo. Para reduzir estes impactos no comércio mundial de
café, faz-se necessário aprimorar os atuais mecanismos de comercialização e, num estágio
futuro, incrementar a exportação de cafés processados, uma vez que a palavra de ordem na
economia globalizada é "agregar valores".

Entre os produtores de café existem vários níveis de experiência e conscientização
sobre a necessidade de investimentos e a comercialização do produto. Todos buscam
conhecer mais a respeito do planejamento da produção e da comercialização, sendo
dúvidas comuns a todos: se devem ou não investir na produção, plantar ou não, vender ou
não, e qual o melhor momento para isto. São questões dificeis, em virtude da variedade de
fatores que abrangem estas respostas.

O planejamento da produção e da comercialização do café envolve grandes
investimentos e necessita basicamente de informações relevantes, oportunas, seguras e
atualizadas. Deste modo, o conhecimento da dinâmica das informações necessárias para a
tomada de decisão sobre o agribusiness do café é imprescindível para o êxito dos negócios
e investimentos. De modo geral, os empresários rurais reconhecem que "produzir é fácil",
mas que perdem muito (ou deixam de ganhar) na comercialização. O sucesso de um
empreendimento no agribusiness depende do grau de organização interna de sua cadeia.
Organizar-se é integrar informação. Informação é tecnologia. E a informação é que pertriite
agregar valor ao produto, o que é a grande carência do agronegócio do café no Brasil.

São raras as publicações sobre este assunto, e, assim, quase todo o planejamento
da comercialização do café é feito empiricamente pelos produtores ou por associações
destes. Segundo CARNEIRO Fll.,HO (1989), este planejamento constitui-se numa
atividade dificil, complexa, que exige muito trabalho e investimento em informações. As

,!")\.~
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poucas informações disponíveis são esparsas e de dificil compreensão e utilização pelos
pequenos e médios produtores, principalmente por questões e limitações culturais. As
orientações fornecidas pelos corretores, cooperativas e órgãos de divulgação nem sempre
suprem a necessidade de uma visão mais ampla sobre o assunto, devido ao pouco tempo e
à dispersão geográfica. No acompanhamento dos preços do café e tendências, as
informações normalmente chegam desordenadas e em grande volume.

1.2 Caracterização do problema em estudo

Os produtores e as Cooperativas de Produtores de Café atuam em um ambiente
incerto e competitivo e estão enfrentando dificuldades de adaptação ao novo cenário
econômico e tecnológico mundial. Para ter sucesso no empreendimento é necessário não
apenas saber produzir, mas, principalmente, saber comercializar o café. O tradicional
problema de decisão sobre como determinar o melhor momento de vender o café foi
agravado pela globalização econômica (aumento da concorrência e crescente exigência em
qualidade) e pelo advento da Tecnologia da Informação - TI - (grande quantidade de
informações sobre o mercado de café, obtidas de modo desestruturado e às vezes de
idoneidade duvidosa).

Com posição de destaque no mercado internacional, o Brasil não deu a devida
atenção às mudanças do cenário competitivo mundial. Enquanto outros países, como a
Colômbia, promoviam seus produtos, diferenciando-os por sua alta qualidade, o café do
Brasil diferenciava-se pelo padrão comercial, ou seja, pelo café "tipo Santos", numa
atitude passiva, típica de líder de mercado. O setor exportador, orientado pelo extinto mc,
que controlava e direcionava o comércio de café, se preocupava mais com o volume das
exportações do que com a qualidade e a diferenciação dos grãos que estava exportando.
Em conseqüência a imagem do café brasileiro no mercado internacional ficou sendo a de
um produto com padrão único, uniforme e de baixa qualidade (uma vez que acabava sendo
"nivelado por baixo").

Assim, sem investir em promoção e mais preocupado em manter o volume de
exportação, o Brasil acabou perdendo mercado, tanto para os novos, quanto para os
tradicionais países e produtores de café. Isso tudo ocorreu em um momento em que o
consumidor passivo dava lugar àquele que sabe o que quer, exige qualidade e produtos
diferenciados.

Considerando-se a aplicação da Tecnologia de Informação (TI) no agribusiness do
café (principalmente do ponto de vista de produtores e cooperativas de produtores) o
problema em estudo pode ser assim definido:

• Como utilizar o potencial da TI como estratégia para instrumentalizar as decisões,
selecionar as informações mais relevantes e melhorar a gestão e a competitividade das
cooperativas de produtores?

• Como utilizar a TI para aumentar a competitividade, a capacidade de resposta e a
adaptação às mudanças, permitindo o aproveitamento das novas oportunidades que o
ambiente oferece?

• Como as cooperativas devem gerenciar estoques de café por qualidade?
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• Como atribuir custos ao café diferenciado por qualidade, no processo industrial de
preparo e formação dos blends pelas cooperativas?

Algumas vezes, o uso da tecnologia de informação nas cooperativas parece até
mesmo ter atrapalhado o processo de tomada de decisão e planejamento da
comercialização do café, pelo excesso de informações e pela dificuldade em estabelecer
filtros para selecionar aquelas mais oportunas e relevantes. Por outras vezes, percebe-se
que a infra-estrutura disponível, em hardware, software e recursos humanos, está sendo
subutilizada, em relação a todo seu potencial disponível.

Para avaliar o uso estratégico da TI para a gestão das cooperativas de
cafeicultores, considerou-se neste trabalho um problema específico: a questão do controle
de estoques de café e a apuração de seus custos por qualidade. Os modelos gerenciais
tradicionalmente utilizados envolvem sistemas convencionais de controle de estoque e
análise de custos, mas controlam apenas as quantidades estocadas por tipo de café, não
controlando seus custos. Normalmente consideram como custo a média dos preços de
compra de café, em um determinado período. Assim impossibilitam o conhecimento do
verdadeiro custo do produto vendido de acordo com sua qualidade, comprometendo a
apuração de sua real margem de lucro em cada operação de venda. Logo, o resultado real
das compras e vendas de café só é conhecido quando analisado um longo período, porque
sofre influência das flutuações dos vários tipos de café que são comercializados.

1.3 Objetivos

Objetivos Gerais

Este trabalho objetiva auxiliar os profissionais ligados ao preparo, produção dos
blends e comercialização de café a melhorar sua forma de gestão, através do uso da
Tecnologia de Informação aliado a um modelo conceitual para o gerenciamento das
operações envolvidas. Para isto, considerou os seguintes objetivos gerais:

1. Descrever o processo de produção agrícola e industrial de café, o processo de seu
preparo para a comercialização, bem como a dinâmica das informações necessárias ao
seu funcionamento, por meio do estudo de caso de uma grande cooperativa de
produtores de café;

2. Determinar as principais variáveis consideradas no processo de comercialização do café
e colaborar para o aprimoramento dos mecanismos de comercialização pelas
cooperativas de produtores;

3. Contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de comercialização de café pelas
cooperativas de produtores, através da integração do sistema de gestão de estoques,
comercialização e custos;

4. Desenvolver um modelo conceitual para auxiliar o controle e o conhecimento do real
custo do café por qualidade, possibilitando a correta apuração do resultado econômico,
visando, assim, a melhorar o controle estratégico dos estoques de café e o planejamento
operacional do preparo dos blends.

Objetivos Específicos

1. Levantar o "estado da arte" do uso da TI nas organizações em geral e no agribusiness:
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2. Analisar o uso gerencial e estratégico da Tecnologia da Informação (TI) em uma
cooperativa de cafeicultores;

3. Verificar a forma como as Tis são utilizadas no agribusiness do café, quais as variáveis
mais importantes para a formação dos blends, e como a comercialização é realizada;

4. Identificar aspectos relativos à estratégia de preparo e de comercialização de café; ao
papel, importância e evolução o uso da TI; às mudanças realizadas e por realizar; aos
fatores criticos operacionais; às dificuldades e soluções encontradas e às perspectivas
futuras.

5. Verificar os impactos que a adoção da TI e as mudanças de estratégia produziram,
estão produzindo e ainda irão produzir sobre a forma de se realizar a gestão de
estoques, a formação dos blends e a comercialização de café pela cooperativa (objeto
do estudo de caso).

6. Discutir e explorar condições para que os administradores se antecipem aos problemas
e descubram oportunidades através de um melhor uso do recurso informação, gerando
ganhos em competitividade.

1.4 Hipóteses

Pressuposto: O aumento das facilidades de aquisiçao de equipamentos e de
estabelecimento de conexões diretas com os principais órgãos de informação sobre o
mercado mundial de café parece não estar modificando significativamente o processo
gerencial das cooperativas. Isto se deve ao apego à experiência e ao feeling dos
administradores, bem como ao excesso de informações disponíveis, de credibilidade nem
sempre segura, dificultando a seleção daquelas mais relevantes, oportunas e precisas para
o planejamento, gerência e a tomada de decisão sobre a comercialização do café.

Hipótese Geral
O conhecimento da dinâmica da informação no complexo agroindustrial do café e

o uso estratégico da TI pelas cooperativas de produtores para possibilitar um maior
controle gerencial de estoques e custos por qualidade, para instrumentalizar as decisões e
melhorar o desempenho na comercialização, aumentam a rentabilidade e contribuem para a
profissionalização do setor

A gerência e a tomada de decisão nas empresas sem o uso estratégico da TI
reduzem os resultados econômicos e aumentam os riscos de prejuízos da cooperativa e dos
cooperados. Através do uso da TI para a integração dos sistemas de controle de estoques,
comercialização e custos, pode ser desenvolvido um modelo conceitual para o
gerenciamento das operações com café por qualidade, visando a contribuir para a melhoria
dos resultados obtidos pelas cooperativas.

Hipóteses Específicas
1. O êxito na gestão das operações de uma cooperativa de café requer acompanhamento

completo, com disponibilidade de informações oportunas, detalhadas e atualizadas, em
todas as fases, desde a produção, beneficiamento até a comercialização dos produtos finais.
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2. As informações indispensáveis para o bom desempenho da gestão da cooperativa
geralmente já existem, porém nem sempre estão disponíveis, estruturadas ou acessíveis
nas hora e da forma que se fazem necessárias.

3. O uso da tecnologia de informação pelas empresas, no que se refere ao preparo dos blends
e à comercialização do café, está sendo pouco eficaz em apresentar subsídios concretos à
tomada de decisões estratégicas para maximizar seus resultados.

4. O conhecimento da dinâmica das informações e formulação de um modelo conceitual para
o controle dos estoques e custos de café por qualidade poderá contribuir para a melhoria de
seu gerenciamento e de seu desempenho.

5. A generalização do uso da Tecnologia de Informação nas cooperativas e a implantação de
Sistemas de Informação introduzem uma nova dimensão administrativa nas empresas,
produzindo informações mais relevantes sobre atividades, processos e custos, permitindo
que todos os eventos envolvidos sejam conhecidos, compartilhados e acompanhados pelos
administradores, melhorando o desempenho global das organizações.

1.5. Estrutura do Estudo

O Capítulo 1 é a Introdução, na qual são descritos os objetivos pretendidos, é
feita uma justificativa do estudo, abordando a origem do tema e a importância do trabalho
para a economia da região e do país, bem como sua contribuição para aplicar e validar
conceitos na área de administração da produção e sistemas de informação. Também é feita
uma caracterização do problema estudado e são detalhadas as hipóteses que foram ponto
de partida para o estudo.

O Capítulo 2 traz o Referencial Teórico, no qual são apresentadas as referências
fundamentais que vão embasar futuras discussões do estudo, resumindo uma ampla
pesquisa bibliográfica acerca dos principais conceitos e temas envolvidos. Inicia-se com
uma abordagem macro do tema "complexo industrial" ou agribusiness, passando pelo
conceito de cooperativismo e sua situação atual (situando neste contexto a organização
estudada), para depois detalhar mais especificamente a respeito do agribusiness do café no
Brasil, objeto de investigação neste estudo.

A partir desta base conceitual, é descrita a cadeia produtiva do café, identificando-
se o fluxo de produtos, desde a produção primária até o consumidor final. O foco são as
cooperativas de produtores, atuando como indústria de preparação de café e formação de
blends, suas relações para frente e para trás na cadeia, bem como suas relações com o
mercado interno e externo, com o qual interage. A seguir, são descritos os conceitos
principais sobre Tecnologia de Informação e Estratégia Empresarial, procurando-se criar
uma base teórica para discutir sua aplicação ao agribusiness do café, diante do contexto a
ser analisado. São abordadas as questões da transformação organizacional e os desafios
inerentes à aplicação da TI nas empresas. Em seguida, é apresentado o conceito de Gestão
Econômica (GECON), como uma nova visão da gestão empresarial, e também como
metodologia de análise adequada ao contexto estudado. Finalmente são feitas algumas
considerações teóricas sobre a questão do dimensionamento de estoques.

O Capítulo 3 parte das referências metodológicas clássicas para discutir uma
metodologia de análise da competitividade do setor cooperativista no agribusiness do café,
baseado na perspectiva de gestão econômica e do uso estratégico da tecnologia de
informação. Apresenta a abordagem adotada e faz a delimitação do universo estudado,
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para, em seguida, apresentar o instrumental de análise e as etapas da pesquisa realizada e
do desenvolvimento deste trabalho. Também aborda a questão do "estudo de caso",
discutindo sua relevância e aplicabilidade, com maior rigor científico, na áreas de sistemas
de informação, tecnologia e estratégia.

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados do estudo. Faz a descrição da
organização cooperativa analisada no estudo de caso, apresentando os fatores mais
relevantes para entendimento do papel por ela desempenhado e do contexto em que esta
empresa se insere no agribusiness do café brasileiro. São apresentados os resultados da
pesquisa desenvolvida e discutidos os principais problemas verificados no caso analisado,
em vários aspectos: na gestão dos estoques e custos por qualidade, no uso das informações
para comercialização do café, na implantação e na aplicação da TI na gestão da
organização. A ótica é a da análise estratégica, visando ao conhecimento e à eliminação de
fatores limitantes à competitividade da atuação das cooperativas no setor.

O Capítulo 5 apresenta os processos operacionais do preparo do café pelas
cooperativas e faz a análise de um problema comum às cooperativas de cafeicultores: a
gestão do preparo de café e da formação dos blends. É proposto um modelo conceitual
para a solução deste problema, levando em consideração o controle de estoques e a
apuração de custos por qualidade. A seguir, são discutidos detalhes do modelo
desenvolvido, através da simulação de movimentação e da análise dos resultados de sua
implantação.

O Capítulo 6 apresenta as principais conclusões e recomendações do estudo
dentro da visão integrada que a noção de "complexo agroindustrial" permite. São
analisados os resultados das pesquisas frente aos objetivos propostos e às hipóteses
iniciais. A seguir são apresentadas as limitações do estudo, considerando as limitações do
instrumental teórico e da metodologia utilizada, que devem ser consideradas durante as
conclusões e análises resultados do trabalho. Expõe-se uma visão crítica do trabalho, com
o autor adotando uma postura de "ombudsman" acadêmico, ao analisar e criticar os seus
pontos fracos. Também são apresentadas sugestões para futuros trabalhos, a título de
contribuição e fomento ao espírito acadêmico e de investigação científica, visando ao
desenvolvimento de novos estudos sobre o agribusiness do café. Trata-se de temas de
pesquisa, na mesma área de investigação ou em áreas afins, percebidos pelo autor ao longo
do desenvolvimento deste trabalho, e que não puderam ser abordados, por fugir do assunto
principal, ou por ampliar demasiadamente o estudo, mas que seriam de grande relevância
em estudos futuros.

O trabalho é complementado com três anexos, que documentam questões
relevantes discutidas:

O Anexo 1 apresenta detalhes técnicos sobre a classificação e padronização do
café, processos essenciais para atender às exigências do mercado, formar os blends e obter
melhor preço.

O Anexo 2 faz considerações sobre a comercialização de café e a formação do
preço, envolvendo conceitos sobre o mercado futuro desta commodity de importância
estratégica para a economia brasileira.

O Anexo 3 especifica as variáveis utilizadas e apresenta uma simulação de
movimentação no modelo conceitual desenvolvido, para avaliar sua eficácia em controlar
estoques e avaliar custos por qualidade.
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Finalmente são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e citadas no
texto, dispostas em ordem alfabética e também uma relação das principais referências
Internet (URL's - Uniform Resouce Locators), relacionadas às principais organizações e
instituições citadas neste trabalho. Trata-se de uma iniciativa do autor, para possibilitar
maiores informações aos interessados em detalhes técnicos, comerciais e outros, a respeito
destas organizações, e que possam não ter sido devidamente aprofundados neste estudo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Complexo Agroindustrial

o termo "Complexo Agroindustrial" (CAI), "Agribusiness" ou "Agronegócios'"
refere-se a um conjunto de atividades relacionadas entre si, que representam uma unidade
do processo nacional de acumulação, envolvendo o setor agropecuário, conforme definição
de BURNQUIST et alii (1994). Não existe na literatura econômica e administrativa um
consenso sobre o significado e a abrangência destes termos; geralmente são usados, no
plano teórico, como sinônimos; KAGEYAMA (1987), ARAÚJO et alii (1990),
WAISEFISZ (1993), LUCE (1993) e BAILOSKORSKI NETO(1994).

Para SILVA (1994b, p.209), a diferença da noção de CAI e de agribusiness nada
tem a ver com a teoria de desenvolvimento ou com a idéia dinâmica de crescimento. Na
origem desta noção está uma dimensão estática, sendo utilizada apenas para ampliar o
conceito de agricultura, uma vez que nos Estados Unidos dos anos 50 já não era possível
tratá-la como "setor primário", nem ignorar sua crescente inter-relação com os outros
setores da economia, em especial com os serviços financeiros. Daí vem o uso do termo
agribusiness de forma paralela ao do CAI.

Para entender o que é, e qual a origem do agribusiness, é necessário fazer uma
retrospectiva dos avanços da economia agropecuária. A partir da segunda metade deste
século, as atividades agropecuárias começaram a sofrer o impacto das modificações
técnicas e econômicas por que passava toda a economia mundial, deixando de ser uma
atividade isolada, interna das fazendas, para fazer parte de um sistema mais complexo, de
um ambiente externo, dividido em segmentos comerciais independentes, hoje conhecidos
como insumos agropecuários, produção, processamento, distribuição e comercialização.
Esta tendência de evolução e acompanhamento das tendências da economia mundial está
cada vez mais presente atualmente; e estes segmentos passaram a ser tão diversificados que
tornou-se inadequado enquadrar a produção agropecuária sob o ponto de vista do setor
primário, segundo o enfoque tradicional de dividir-se a economia em setores primário
(agropecuária), secundário (indústria) e terciário (serviços).

1 Termo adotado frequentemente na literarura de idioma espanhol, conforme CAMBERO & MARTÍNEZ
(1996), mas que não é comumente usado na literarura brasileira, apesar de tratar-se de um conceito para o
qual não dispomos de uma palavra que o traduza corretamente. ARAÚJO, WEDEK.IN & PINAZZA (1990)
cunharam também. a expressão "Complexo Agroindustrial" (CAI), que confere uma melhor idéia da
amplitude de empresas. instituições, empreendimentos e negócios envolvida pelo tema. No entanto, o termo
agribusiness parece tratar-se de um neologismo já incorporado ao português de uso corrente no Brasil. a tal
ponto de ser utilizado para nomear a Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG).
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Devido às transformações ocorridas no setor agroalimentar e às suas
peculiaridades, surgiu nos Estados Unidos a expressão Agrtbusiness, para designar o
complexo processo que engloba o mercado de insumos e fatores de produção, passa pela
Empresa Rural (unidade de produção), e vai até o processamento, a transformação, o
armazenamento, a distribuição e a comercialização dos produtos finais. Assim, o
Agribusiness representa a soma total de todas estas operações, englobando os fornecedores
de bens e serviços para a agropecuária, os produtores (empresários) rurais, os
processadores, transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no fluxo dos
produtos até o consumidor final. Participam também deste processo os agentes que
coordenam o fluxo dos produtos, como o Governo, os mercados, as entidades financeiras,
comerciais e de serviços; ARAÚJO et alii (1990). Todos estes segmentos envolvidos
geram e demandam grande quantidade de informações, que precisam estar sempre
atualizadas e disponíveis na hora e na forma em que se fizerem necessárias para a
operacionalização das transações.

A origem do conceito de Agribusiness, criado em 1957, está relacionada aos
estudos baseados na matriz insumo-produto de Leontief DAVIS & GOLDBERG (1957)
introduziram este termo para descrever as funções inter-relacionadas entre a agricultura e
os negócios. O Agribusiness pode ser definido como sendo a soma total das operações de
produção e distribuição de insumos agropecuários, as operações de produção nas empresas
agroindustriais, o armazenamento e distribuição dos produtos agropecuários e derivados ou
subprodutos com eles produzidos. Pode-se ainda agregar a esta definição as influências
institucionais como políticas governamentais, mercados futuros, associações
governamentais e cooperativismo - as relações tradicionais entre compradores e
vendedores. Sob a ótica do CAl, o destino dos produtos agropecuários seria a agroindústria
e não o consumidor final. Neste trabalho, o termo agribusiness considera ambas as
possibilidades.

MALASSIS (1973) dividiu o setor agroalimentar das sociedades industrializadas
em quatro segmentos, ao conjunto dos quais chamou de Sistema Agroindustrial: (1) As
empresas que fornecem serviços e insumos às empresas agroindustriais (fertilizantes,
sementes, defensivos, maquinários, assistência técnica, crédito, etc.); (2) O setor de
produção agropecuária propriamente dito; (3) As indústrias de transformação e
alimentícias e (4) O setor de distribuição de alimentos.

DAVIS & GOLDBERG (1957) chamaram o primeiro segmento do Sistema
Agroindustrial de MALASSIS (1973) de "indústrias a montante" (indústrias de insumos,
máquinas e equipamentos), e o terceiro setor de "indústrias a jusante" (indústrias de
transformação) .

O Agribusiness ou Complexo Agroindustrial (CAl) é, por definição um sistema
integrado. Uma cadeia de negócios, pesquisa, estudos, ciência, tecnologia, informação,
etc., desde a origem vegetal/animal até produtos finais com valor agregado, no setor de
alimentos, fibras, energia, têxtil, bebidas, couro... (MEGIDO, 1997). ° estudo deste
complexo revela que não existe mais agricultura comercial sem o uso de tecnologia.

Os conceitos apresentados são redefinições de um agregado setorial na fase da
agropecuária industrializada. A necessidade destas redefinições conceituais surgiu à
medida que se verificou que não havia uma distinção clara entre agropecuária, indústria e
outros setores econômicos. MENDES et alii (1994) observam que a participação de cada
segmento no interior do complexo pode variar. Assim, para alguns, as relações que se
formam a montante da agropecuária podem ser mais fortes do que aquelas da indústria a
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jusante ou vice-versa; em outros casos, a importância maior pode ser a do mercado interno,
ou a do mercado externo.

A definição de agribusiness considera, sobretudo a interdependência entre a
indústria, serviços e o setor produtivo agropecuário. Esta interdependência faz com que a
dinâmica de cada segmento produtivo influencie e seja influenciada pela mudança
tecnológica dos outros segmentos, de forma que não se pode estudar a eficiência na
produção agropecuária sem considerar as relações entre esta e a indústria, serviços e
mercados.

MALASSIS (1973) destacou a importância de se analisarem os fluxos e
encadeamentos por produto, para o que utilizou o conceito de "cadeia agroalimentar", que
constitui o caminho seguido por um determinado produto dentro do sistema de produção-
transformação-distribuição e nos fluxos que a ele estão ligados, considerando seus
mecanismos de regulação. Esta cadeia considera o conjunto de agentes (empresas e
administração) e as operações (de produção, reparação e financiamento) que concorrem
para a formação e transferência do produto até o seu estágio final de utilização.

Segundo BURNQUIST et alii (1994), na fase agroindustrial a produção de
alimentos se dá a partir de uma clara identificação da cadeia de produção que passa pela
agropecuária, indústria e comércio. A noção de cadeia se reporta a um produto ou a um
grupo de produtos, por exemplo, a cadeia de café, ou especificamente, a cadeia de café
solúvel. Deste modo, a cadeia diz respeito ao caminho percorrido por um produto - ou
grupo de produtos - no complexo agroindustrial.

Os CAI's constituem uma desagregação dos agribusiness em subsistemas, tendo
em vista a caracterização do fluxo de um determinado produto. O CAI pode ser
interpretado como um recorte relacionado a um produto específico, dentro de uma
conotação mais ampla, e a sua delimitação é uma questão fundamental do ponto de vista
metodológico, quando se pretende operacionalizar o conceito. Para BURNQUIST et alii
( 1994) o estudo de uma cadeia de produtos comporta dois aspectos fundamentais: sua
identificação (produtos, itinerários, agentes, operações) e a análise dos mecanismos de
regulação (estrutura e funcionamento dos mercados, intervenção do Estado e planificação).
Este será o modelo conceitual adotado para este estudo.

Segundo KAGEY AMA et alii (1987), a partir da constituição dos CAI's, o
desenvolvimento da agropecuária passa a depender da dinâmica da indústria. Não se pode
mais considerar a agropecuária como um grande setor da economia (como na tradicional
divisão agricultura-indústria-serviços), pois grande parte das atividades do que era antes
considerado "setor primário da economia" integrou-se na matriz de relações inter-
industriais, sendo seu funcionamento determinado de forma conjunta. Assim, não há mais
uma dinâmica geral da agropecuária, mas várias dinâmicas próprias de cada um dos
complexos particulares.

A compreensão do funcionamento dos Agribusiness é indispensável para que os
tomadores de decisão formulem políticas e estratégias com precisão e eficiência. As
análises dos Agribusiness devem levar em conta as especificidades do sistema de produção
agropecuário. Ao contrário dos produtos manufaturados, a produção de bens agropecuários
é desenvolvida durante determinados períodos do ano, devido às condições climáticas e
exigências biológicas das plantas e animais. As épocas de safra e entressafra influenciam e
formam a tendência de variação sazonal de preços, com reflexos na utilização de insumos,
fatores de produção e no processamento e transformação das matérias-primas de origem
agropecuária. Por isso o papel desempenhado pelas autoridades públicas e empresários é



Uso Estratégico da TI: Modelo Conceitual para a gestão de estoques e custos de café por qualidade 17

fundamental para a correção de distúrbios e instabilidades verificadas na cadeia
agroalimentar. Apesar de complementares, cada parte tem um campo específico de ação e,
uma vez sintonizadas, conseguem corrigir os problemas que surgem no complexo
agroindustrial em que estão situado os agribusiness; KAGEY AMA (1987) e ARAÚJO et
alii (1990).

Indústria Canais de

_ . _ ~ Processadora _ . _ _ _. _ _. _ _ _ _. _ _ _. _ . ~ Comercialização
'------'

,
\( ----~1:./,~ r-\ Produção

Suporte Y ,--A_gr_o_pe_c_uan_'_.a~&~iO~ \
Mercado

Consumidor
Insumos

Extra-Setoriais

~ _._.- _._._.- -.-.

~ - _.- - - - - - -.- - - - - . - - .. - - - - - - - - - -

Fluxo de bens e serviços

Reflexo de bens e serviços

Figura 1 - Fluxograma do Complexo Agroindustrial de um Produto Genérico.
Fonte: Adaptação de ARAUJO Jr. et alii (1990, p.22).

o conceito do "CAI macro" foi apresentado por ARAÚJO Júnior et alii (1990), e
está representado na Figura 1, onde representam-se os fluxos de bens e serviços e seus
"reflexos": pagamentos (valores monetários) e informações. As instituições e
organizações neste conceito podem ser enquadradas em três categorias:

1ª) Ligadas aos agentes operacionais (empresários rurais, processadores e distribuidores
que manipulam e impulsionam fisicamente o produto pelo sistema);

2ª) Organizações que geram e transmitem energia ao estágio inicial do sistema
(suprimentos de insumos e fatores de produção, agentes financeiros e centros de pesquisa e
experimentação, entidades de fomento e assistência técnica, etc.);

3ª) Mecanismos coordenadores (governo, contratos comerciais, mercados futuros,
sindicatos, associações e outros, que regulamentam a integração de diferentes segmentos
do sistema).

No Brasil, não dispomos de estatísticas exatas sobre o agribusiness. Estima-se
porém, que as empresas atuantes neste setor representem mais de 1/3 do PIB, empregando
cerca de 40% de nossa força de trabalho, sendo responsável por mais de 40% de nossas
exportações e por cerca de 70% do consumo dos brasileiros, ARAÚJO et alii (1990). Uma
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iniciativa de organização do setor no país já foi tomada: as empresas que integram o
Complexo Agroindustrial, em todos os seus segmentos, contam com um órgão de classe, a
ABAG (Associação Brasileira de Agribusiness).

Segundo ABREU & LOYO (1993), o Brasil exportava, no início da década de 90,
cerca de US$ 9 bilhões anuais em produtos agrícolas, tendo tido participação acima de 5%
nas vendas mundiais de suco de laranja (74%), soja e derivados (16% a 30%), café (14%),
cacau e derivados (6 a 17%), fumo (11%) e carne de aves (9%), em 1990. Os principais
compradores são a CEE (40% do café e do açúcar exportado e 10% do cacau) e os EU A
(40% do cacau, 25% do café e 10% do açúcar). A ex-URSS é também um importante
mercado para o açúcar e o cacau brasileiros.

10 Distribuição i
CIProcessamento Industrial i
O Insumos e bens produção i
I!l Produção rural

25,0

% 20,0
15,0

10,0

5,0

0,0

Figura 2 - Participação percentual de cada segmento no agribusiness brasileiro.

Fonte: NlEGIDO & XAVIER (1997)

NlEGIDO & XAVIER (1997) apresentam estatísticas mostrando que o
agribusiness brasileiro movimentava em 1995 US$ 203 bilhões, sendo que 61% deste total
era representado pelas atividades "pós-porteira": distribuição e processamento industrial.
A distribuição significava US$ 58,9 bilhões e o processamento industrial US$ 65,0 bilhões.
Os insumos e bens de produção agropecuários ("antes da porteira") ficavam com 11% do
total, ou seja, US$ 22,3 bilhões, e a produção rural propriamente dita ("dentro da
porteira"), representava 28% do agribusiness, significando US$ 56,8 bilhões, conforme a
Figura 2.

O Agribusiness abrange todas as operações da cadeia de produção e distribuição
de suprimentos agropecuários; as operações de produção no campo; o armazenamento,
processamento e distribuição dos produtos agropecuários e dos itens produzidos a partir
deles, constitui um sistema único, com cada setor dependendo profundamente do outro.
Daí decorre a extrema necessidade de informações prontamente atualizadas e disponíveis
para garantir a maior eficiência e eficácia no desenvolvimento das operações envolvidas.

As organizações rurais apresentam características peculiares que as distinguem
das demais, aumentando ainda mais o volume de dados, exigindo a adequação dos
princípios gerais de administração, utilizados no setor urbano, para o agribusiness,
AND RAD E (1991). Dentre estas peculiaridades, algumas justificam a preocupação de se
estudar a administração da informação e a inteligência empresarial à parte das empresas
urbanas. Destacam-se a dependência de condições biológicas e do clima, a estacionalidade
da produção, o trabalho disperso e ao ar livre, a maior incidência de riscos, a situação de
concorrência perfeita, a desuniformidade dos produtos e os altos custos de entrada e/ou
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saída da atividade. O efeito destas características na administração das empresas
agroindustriais é mais prejudicial do que benéfico, e o empresário rural deve assumir
posturas administrativas adaptadas, diferentes das utilizadas nas organizações urbanas.
Assim estas características exigem uma maior eficiência, habilidade, capacidade,
confiabilidade e velocidade em coletar, processar e interpretar as informações para permitir
a tomada de decisões mais seguras e nas horas certas.

Os segmentos do agribusiness mais carentes de informações são a produção e a
comercialização, destacando-se as atividades realizadas na comunidade local e dentro da
unidade produtiva. O setor agropecuário conta com muitas fontes e transmissores de
informação, porém geralmente estão esparsas e desestruturadas. Os empresários que ainda
administram suas produções sem basear-se em registros de seus negócios, de suas entradas
e saídas, de seus preços de vendas, de seus custos e receitas, estão fadados a perder a
competição econômica. Tal constatação é menor no círculo das nações desenvolvidas,
porém, no Brasil, ainda aparece de forma muito acentuada. Ainda existem muitos
produtores rurais que não dão a devida atenção à administração e nem mesmo à
contabilidade de sua fazenda, e o moderno conceito de agribusiness não permite que estes
empresários sobrevivam à concorrência. Vários autores evidenciam esta realidade,
apontando a necessidade urgente de organização e disponibilização das informações
destacando-se ASSIMAKOPOULOS & TSILIGRIDES (1993), METCALFE & POWELL
(1995), TIGRE et alii (1995) e NATHAN & MOCKER (1994).

2.1.1 O complexo agroindustrial e o cooperativismo brasileiro

Os principais fatores que têm afetado o desempenho e a renda no campo são: a
falência das políticas públicas, os sucessivos planos de estabilização econômica e a
globalização da economia. Em conseqüência milhares de produtores e trabalhadores rurais
perderam empregos e tudo que tinham. Erros da política econômica para a agricultura
provocaram uma grave crise social, que se transformou num problema político, que se
traduz pela questão agrária brasileira. Por outro lado, empobreceram-se ou quebraram
muitas organizações de classe dos agricultores. Aqueles que resistiram e continuaram na
atividade tiveram que adaptar-se para competir, buscando a máxima eficiência,
incorporando tecnologia, reduzindo custos, aumentando a qualidade e a produtividade,
RODRIGUES (1998).

Profundas mudanças ocorreram e ainda ocorrerão na produção agropecuária
brasileira. As mais visíveis são as mudanças tecnológicas: novas máquinas e
equipamentos, insumos modernos, sementes melhoradas geneticamente, novas práticas
culturais, como o plantio direto e a agricultura de precisão. Por outro lado, também estão
ocorrendo mudanças nas áreas de gerência financeira e comercial, nas relações de trabalho,
nos tributos, na atenção ao meio ambiente, etc.

Para adequar o setor produtivo a todas estas mudanças, em direção a uma
agricultura articulada e forte, é necessária a organização do setor produtivo e a
reformulação das políticas públicas, principalmente as macroeconorrucas. Q
cooperativismo aparece como uma alternativa viável e segura para organizar o setor. Sabe--
se que os agricultores profissionais brasileiros são competitivos em suas propriedades, fitas
perdem eficiência em virtude dos juros e impostos elevados, pelo sucateamento de infra-
estruturas, pelo desperdício, pela política comercial, que facilita a importação, e pelo
"custo Brasil".
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o cooperativismo tem surgido em todo o mundo sempre que os países se
defrontam com dificuldades insuperáveis e crises incontornáveis. Foi assim que ele nasceu
em 1844, na Inglaterra, para se contrapor às imensas injustiças sociais geradas pela
nascente revolução industrial. Mais tarde, na Alemanha, quando os juros alcançaram
patamares insuportáveis, inviabilizando o empréstimo aos pequenos lavradores e
comerciantes, surgiram as cooperativas de crédito, alavancas do desenvolvimento
econômico daquele país. DALPASQUALE (1995, p.2-2) afirma que "em todo o mundo,
países esclarecidos, independentemente de ideologia, estimulam e fomentam a organização
dos trabalhadores em cooperativas, quer de trabalho, quer de crédito, ou outros tipos,
conscientes de que esta é uma alternativa eficiente para combater o drama do desemprego,
da usura, da dependência do capital espoliativo e anti-social." Assim, o cooperativismo é
um sistema que, hoje, vem sendo observado como a verdadeira solução para minorar uma
das mais graves conseqüências decorrentes da crise econômica: o desemprego.

O fundamento do cooperativismo é a solidariedade entre as partes; todos os
participantes devem trabalhar pelo mesmo objetivo. Solidariedade e ajuda mútua são
princípios básicos do cooperativismo, universalmente consagrados, conforme :MIRANDA
(1973), WAISELFISZ (1983) e RIOS (1989).

DALPASQUALE (1994) na qualidade de ex-ministro da Agricultura e então
presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), apresenta alguns dados a
respeito da posição de destaque do cooperativismo no contexto econômico brasileiro: 3,5
mil cooperativas dos mais diversos segmentos, representando cerca de 3,5 milhões de
cooperados em todo o Brasil. O setor representa 6% do PIB nacional, 30% do parque
agroindustrial brasileiro e 150 mil empregos são gerados pelas cooperativas em todo o
país. São números que, sem dúvida alguma, atestam a importância do cooperativismo e o
seu potencial, especialmente na área de produção, onde registramos atualmente cerca de
1.400 cooperativas formadas em sua grande maioria por pequenos produtores rurais.

As cooperativas agropecuárias constituem um setor de expressivas
responsabilidades na economia brasileira: são mais de 1.400 empresas instaladas no
interior do país, reunindo interesses de cerca de 1 milhão de produtores rurais, que
movimentam negócios que representam quase 1/3 do PIB agropecuário e exportam cerca
de 1 bilhão de dólares por ano, GRAMACHO (1997). Além disso, as cooperativas
agropecuárias são a base do agribusiness, que "multiplica por quatro o valor daquilo que é
gerado na agricultura", segundo este mesmo autor.

Dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) mostram que as
exportações do sistema cooperativista aumentaram 36% entre o primeiro semestre de 1996
e mesmo período de 1997, totalizando pouco mais de US$ 500 bilhões. A situação
favorável das principais commodities agrícolas, com destaque para a soja e o café, são
diretamente responsáveis por este desempenho. As cooperativas detêm 6% das exportações
agrícolas brasileiras, mas em relação à soja e ao café, participam com 39% das vendas do
setor (ALMEIDA, 1997).

As principais cooperativas de cafeicultores do Brasil, situadas em regiões
consideradas estratégicas para a produção de café, são: Cooperativas de Guaxupé, São
Sebastião do Paraíso, Varginha e Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais; Cooperativas
de Marília e Garça, em São Paulo; Unidade de Patrocínio (Alto Paranaíba, MG) da
Cooperativa de Garça; Unidade de Monte Carmelo (Triângulo Mineiro) da Cooperativa de
Guaxupé; Cooperativa de Vitória da Conquista, na Bahia e Cooperativa de São Gabriel da
Palha, no Espírito Santo.
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A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. - COOXUPÉ,
considerada no estudo de caso deste trabalho, foi a 9ª colocada no ranking das
cooperativas, edição 1996, em pesquisa publicada pela revista AGOANAL YSIS (Agosto,
1997). A pesquisa examinou relatórios contábeis referentes ao exercício de 1996. A
metodologia empregada na elaboração desta pesquisa é a mesma das pesquisas das "500
maiores empresas do Brasil" e das "100 maiores empresas do agribusiness", publicadas
respectivamente pelas revistas Conjuntura Econômica e Agroanalysis, ambas da FGV. O
critério de classificação considera duas variáveis: o ativo total, representando o patrimônio
total da empresa, e a receita operacional líquida (vendas menos impostos, devoluções e
descontos), representando sua posição no mercado. O quadro 1 resume a situação das dez
primeiras colocadas.

A B C D E F G fi I J K
Classificação Geral Ativo CI. Receita CI. Patrim. Lucro Rentab.

Total At. Oper.líq. R. líquido líq. patrim. Mês UF
(At.) 00 líu, (%)

1 COPERSUCAR 4.659.171 1 1.919.792 1 74.303 4 0,01 abro SP

2 COAMO 560.347 2 694.653 2 300.639 27.119 9,02 dez. PR

3 ITAMBE 243.893 4 479.908 4 173.063 18.594 10.74 dez. MG

4 AGRARIA 246.799 3 213.112 9 95.263 5.004 5,25 dez. PR

5 PAULISTA 184.364 10 482.963 3 96.680 2.425 2,53 dez. SP

6 COOPERCENTRAL 198.398 9 . 373.141 5 94.802 111 0.12 dez. SC

7 COOPERCITRUS 237.965 5 206.634 10 111.367 8.095 7.27 dez. SP

8 CCLPL 150.280 11 299.799 7 60.226 7.442 12.36 dez. PR

9 COOXUPE 119.041 15 324.870 6 38.668 3.475 8.99 dez. MG

10 COTREL 208.344 7 176.762 14 138.686 2.171 1,57 dez. RS

Quadro 1- Ranking das Cooperativas - em mil R$ - 1996
Fonte: AGROANAL YSIS (Agosto/97)
Legenda:

COLUNAS (valores em mil R$)
A Classificação Geral
B Cooperativa
C Ativo Total
O Classificação no Ativo Total
E Receita Operacional Líquida
F Classificação na Receita Op. Liq.
G Patrimônio Líquido
H Lucro Líquido
I Rentabilidade Patrim. Líquida (%)
J Mês de fechamento do balanço
K Unidade da Federação

COPERSUCAR
COAMO
ITAMBÉ
AGRÁRIA
PAULISTA
COOPERCENTRAL
COOPERCITRUS
CCLPL
COOXUPÉ
COTREL

Coop. Produto Açúcar e Alcool de São Paulo
Coop. Agrop. Mourãoense
Coop. Central dos Prod. Rurais de MG (CCPR)
Coop. Agrária Mista de Entre Rios
Coop. Central de Laticínios do Est. de S. Paulo
Coop. Central Oeste Catarinense
Coop. Cafeicult. e Citricultores de São Paulo
Coop. Central de Laticínios do Paraná
Coop. Reg. dos Cafeicultores em Guaxupé
Coop. Tritícola de Erechim

A classificação geral da COOXUPÉ na 9ª posição é fator relevante, uma vez que
ficou atrás de grandes cooperativas centrais (união de várias cooperativas menores).
Analisando-se apenas as cooperativas exclusivamente de cafeicultores - quadro 2, a
COOXUPÉ foi a melhor classificada, estando bem à frente das demais cooperativas do
setor, consolidando seu título de "maior cooperativa de café do país e do mundo".

As cooperativas são componentes do único setor cuja doutrina enfatiza o
equilíbrio entre o econômico e o social, sendo este o seu principal desafio frente à
globalização da economia. A forte competição econômica, a busca de novas tecnologias e
da máxima eficiência, a redução de custos e preços, qualidade, produtividade,



EAESP/FGV - COA - Luciel Henrique de Oliveira - 1998 22------------------~------------------------------------
profissionalização, etc. são preocupações constantes das empresas atuais, e se caracterizam
pelo predomínio do econômico sobre o social. As cooperativas não podem ficar de fora
dessa realidade, precisam buscar a competitividade para sobreviver na economia
globalizada. Assim, inevitavelmente, estão sendo obrigadas a reduzir seus custos e
melhorar sua gestão, o que implica em demissão de funcionários. Neste processo,
buscando a maximização de resultados e a profissionalização cada vez maior, terão que
investir na profissionalização de seus cooperados, e, naturalmente, desligar-se dos maus
cooperados. Terão também que tratar de formas diferentes os cooperados em função de seu
desempenho, tamanho, produtividade, de sua eficiência, bem como da reciprocidade que
dão à cooperativa.

Todas estas medidas são contrárias à doutrina cooperativista, uma vez que
abandonam critérios sociais, com prevalência dos econômicos. Porém, não existe outra
saída. É necessário que as cooperativas sejam eficientes, e não há eficiência com
funcionários ociosos ou cooperados não participativos. É necessário melhorar e incentivar
o desempenho dos cooperados, até mesmo com premiações aos que mais se destacarem,
estimulando sua competitividade. Diante desta contradição, RODRIGUES (1997) faz
algumas reflexões importantes. O autor propõe uma nova definição da função das
cooperativas: "cooperativas são organizações que prestam serviços de interesse comum a
seus associados"; "esses serviços precisam garantir a cada associado sua própria
cornpetitividade"; "as cooperativas precisam ser competitivas". Esta definição implica na
"mudança de forma de atuar da cooperativa junto ao cooperado".

A B C D E F G H I J
Classificação Geral Ativo Cl. Receita Cl. Patrim. Lucro Rentab.

Total At. Oper.liq. R. líquido líq. patrim. Mês UF
(At.) Op líq, (%)

9 COOXUPE 119.041 15 324.870 6 38.668 3.475 8.99 dez. MG

23 COOPARAlSO 54.720 22 72.458 23 15.861 13 0,8 dez. MG

25 GARÇAFE 22.164 28 71.700 24 3.996 64 1,60 dez. SP

31 COOCAMIG 4.227 31 5.542 31 374 -35 -9,36 dez. MG

Quadro 2 - Ranking das Cooperativas de cafeicultores - em mil R$ - 1996
Fonte: Adaptado de AGROANAL YSIS (Agosto/97)

Legenda:
COOXUPÉ
COOPARAISO
GARÇAFÉ
COOCAMIG

Coop. Reg. dos Cafeicultores em Guaxupé (MG)
Coop. Reg. Cafeic. de SiSebnsüão do Paraíso (MG)
Coop. Cafeic. da Região de Garça (SP)
Coop. Central Cafeicultores e Agrop. de Minas Gerais (Varginha - MG)

A Assembléia das Américas da ACI (Aliança Cooperativista Internacional),
realizada em novembro de 1994 em São Paulo, aprovou uma série de princípios para tomar
as cooperativas mais competitivas. Entre eles, foi aprovado o voto do cooperado
proporcional à sua fidelidade à cooperativa e eficiência como agricultor, o que constitui um
reconhecimento e uma premiação aos cooperados mais eficientes. Também deliberou-se
que as cooperativas devem buscar a formação de joint ventures com suas congêneres
estrangeiras e empresas privadas, e aprovou-se o "princípio da responsabilidade social",
afirmando que as cooperativas devem participar do combate à fome e à miséria,
AGROFOLHA (29/11/94).

Assim como a Revolução Industrial causou a primeira onda de desemprego, e esta
estimulou a criação das cooperativas, a globalização está causando a segunda onda de
desemprego, e está obrigando a reestruturação das cooperativas. Deste modo, o setor deve
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adequar-se à nova ordem econômica mundial. Saber explorar as oportunidades do novo
mercado globalizado denota a capacidade de adaptação do setor cooperativista ao
dinamismo característico da economia e do mercado atual. O setor enfrenta sérios
problemas: sem capital de giro, as cooperativas estão tendo que aprender a usar, da melhor
forma possível, as novas oportunidades de crédito, e são obrigadas a redefinir suas
atividades.

RODRIGUES (1997) aponta outros fatores que devem ser cuidados para adequar
as cooperativas ao novo mercado. Destaca a necessidade de democracia e trata da
profissionalização da gerência e de eleições periódicas, com mandatos máximos de três
anos, de dirigentes que apresentem programas claros, sintonizados com a nova ordem
econômica. Os cooperados devem votar em programas predefinidos, e não em pessoas.
Estes programas serão implementados por profissionais competentes. O autor cita ainda a
necessidade de fusões, incorporações e integrações intersetoriais; uma vez que "a fusão de
várias pequenas cooperativas será uma redução de custos evidente e representará um ganho
em competitividade." Assim, uma das conseqüências será o desaparecimento das pequenas
cooperativas. Destaca-se, também a necessidade de se fazerem alianças estratégicas com
empresas e grupos de interesses comuns.

O desafio do cooperativismo para o século XXI é a adaptação a três grandes
mudanças, que são: a globalização da economia, a profissionalização da administração e a
reduzida participação direta do governo no setor. A Constituição de 1988 promoveu a
independência do movimento cooperativista brasileiro, até então submetido à tutela
governamental. Apesar de serem empresas que não objetivam lucros, as cooperativas
devem ser direcionadas pela racionalidade econômica em que eficiência, competitividade e
estratégias de mercado sejam prioridades, pois só assim poderão otimizar os resultados
para os seus cooperados. Conforme GRAMACHO (1997), grande parte dos problemas de
gestão das cooperativas são os mesmos das empresas comerciais, e consistem
principalmente em oferecer produtos e serviços de qualidade confiável, fortalecer sua
marca, abrir alternativas de mercado, reduzir custos, ganhar competitividade e buscar
parcerias estratégias e financeiras. Diante das exigências do mercado globalizado e da crise
por que passa o sistema cooperativista, percebe-se que o setor está se reestruturando, e que
tem condições e capacidade de adaptação, devendo, para isto, usar os modernos
mecanismos de gestão, destacando-se a dentre eles a tecnologia de informação.

2.2 Caracterização do Complexo Agroindustrial do Café (CAC) brasileiro

O Brasil é, ainda hoje, o maior produtor mundial de café, porém é muito
vulnerável às oscilações de preços do mercado internacional. Para ZYLBERSZT AJN et
alii (1993), os problemas do café são historicamente atribuídos à forma e grau de
intervenção estatal em toda a cadeia. O CAC brasileiro pode ser considerado competitivo,
por ter resistido a vários eventos adversos, como: os choques de oferta, causados pela
geada de 1975 e pela seca de 1985/86; a forte regulamentação do governo e sua brusca
supressão em 1990, com a extinção do mc e a desarticulação da política cafeeira; a
supressão do Acordo Internacional do café, em 1989; a supressão dos registros de
exportação, em 1991, o tabelamento do mercado interno, até 1992; os Baixos preços no
mercado internacional, de 1993 a 1995, devido à superprodução e aos grandes estoques
mundiais.
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De acordo com estimativas do Boletim Coffee Business (27/03/98), o agribusiness

do café no Brasil movimenta cerca de US$ 5 bilhões anualmente e gera 500 mil empregos.
Por isso, o governo federal decidiu investir, a partir de 1998, 12 milhões em pesquisas para
fazer frente às exigências do mercado.

Estimativas de MATIELLO (1997), mostram que o agribusiness do café, no setor
"dentro da porteira" gera, em média, um emprego direto a cada 2 hectares de cafezal, mais
2 a 3 empregados indiretos, representados por dependentes da família do trabalhador. "No
geral, como o Brasil tem cerca de 2 milhões de hectares cultivados, pode-se considerar o
emprego direto de cerca de 1 milhão de trabalhadores e mais 1 a 2 milhões de
dependentes. "

2.2.1 Oferta e Demanda de café brasileiro

A produção mundial de café entre 1992 e 1995 foi, em média, de 93,5 milhões de
sacas, aquém do consumo médio de 96 milhões de sacas no mesmo período. Este fato
contribuiu para a queda dos estoques nos países produtores e consumidores que passaram
de 47,9 milhões de sacas em 1991/92 para 32,33 milhões de sacas em 1995/96 e com
previsão para 27,4 milhões de sacas em 1996/97. Como conseqüência, os preços do café
saíram do patamar mais baixo dos últimos 10 anos, de 56,45 centavos/libras (US$
74,72/saca) em 1991 para 199,45 centavos/libra (US$ 263,811saca) em 1987.

No final da década de 90 a oferta e demanda de café no mercado internacional
estão equilibradas, e o aumento da safra brasileira foi compensado pela menor oferta de
outros países produtores e pela recomposição de estoques.

O Brasil é o maior produtor de café (responsável por cerca de 25% da produção
mundial), seguido da Colômbia e Indonésia. No Brasil são produzidos duas espécies de
café: arábica e conillon, ambos lavados. O país é o maior exportador mundial com um
total, entre café verde e solúvel, de cerca de 16,5 milhões de sacas de um total de 76.763
milhões de sacas, seguido da Colômbia com 10,7 milhões de sacas, Indonésia com 5,5
milhões de sacas e Uganda com 3 milhões de sacas.

O Brasil deve ser visto também como um grande consumidor de café, e não só
como o maior produtor. Estima-se que cerca de 70% da população consuma café
diariamente, o que corresponde a um gasto de cerca de 10 milhões de sacas/ano, que é o
consumo oficial de 1995, RAMOS (1997). Admite-se que este consumo possa chegar a 12
milhões de sacas/ano, se for considerado o café informal e clandestino. O plano para a
safra 1998/99, previa uma produção total de 30 milhões de sacas, sendo que 15 milhões
seriam exportadas na forma de café verde, 3 milhões seriam exportadas na forma de café
solúvel e 12 milhões seriam destinadas ao consumo interno, AGRO ANAL YSIS (1997b).
Só a produção de Minas Gerais era estimada em 19,63 milhões de sacas (64,3% do total),
no entanto, é preciso considerar que a safra seguinte seria menor, em função do caráter
bianual de produção do café (alternando anos com alta e baixa produção).

Os principais países importadores de café brasileiro verde arábica são: Alemanha,
Estados Unidos, Itália e Japão. O café solúvel é importado principalmente pela Rússia,
Estados Unidos, Japão e Ucrânia. O Brasil obteve uma receita de exportação de US$ 1.689
milhões de dólares com café verde e US$ 401 milhões de dólares com café solúvel, em
1996. Esta receita total representou um decréscimo de 14,5% em relação a 1995 quando
obteve um total de US$ 2.447 milhões de dólares. O café ainda é importante na receita
cambial brasileira, e estudos relativos à produção e aspectos agronômicos desta planta
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sempre estiveram em alta. No entanto, a comercialização sempre constituiu um desafio,
devido às dificuldades do processo, e às muitas variáveis envolvidas.

Neste trabalho, o CAI será sempre relacionado ao café, e assim será denominado
CAC - Complexo Agroindustrial do Café. Será adotada a definição dos complexos
agroindustriais em nível de cadeias de produtos, ou seja, dos segmentos que compõem a
agroindústria brasileira relacionados ao café. De acordo com pesquisas da ABAG (1993), o
CAC brasileiro gera cerca de três bilhões de dólares por ano, envolvendo uma cadeia que
vai desde a indústria de insumos até o uso do coador de papel na casa do consumidor. A
adição de valor ao produto, entretanto, é assunto que ainda não é devidamente considerado
nas instituições de pesquisa do país, que vem perdendo espaço no mercado internacional
para outros países, como a Colômbia, por exemplo, cujo agribusiness do café é mais
organizado.

O CAC no Brasil é caracterizado, historicamente, pela sua grande importância
econômica, sendo responsável por significativa contribuição ao desenvolvimento do país.
Internacionalmente, em volume de comercialização, o café só é suplantado pelo petróleo,
uma vez que vem movimentando 2 a 2,5 bilhões de dólares por ano. O café praticamente
promoveu a ocupação de todo o Sul de Minas e Oeste paulista e é responsável pelo
progresso de vários outros Estados brasileiros, dentre os quais se destaca o Paraná. Até o
final da década de 70 o café era o principal item da pauta de exportação do país, tendo
proporcionado receitas médias da ordem de 770 milhões de dólares nos últimos anos desta
década, BORIN (1971) E INSTITUTO BRASll-EIRO DO CAFÉ (1977).

A economia política do café é assunto polêmico, e muitos economistas estudaram
estas políticas, evidenciando a importância e influência do CAC para a economia
brasileira. Destaca-se o trabalho clássico de DELFIN NETO (1959), que, estudando "Os
problemas do equilíbrio do Mercado Cafeeiro", concluiu que este mercado era
eminentemente instável e que, qualquer que fosse a política seguida com independência
pelos produtores, deveria gerar ciclos de preços. Assim, a única maneira de evitarem-se
esses ciclos seria por meio de um entendimento entre os principais produtores. Mais tarde,
DELFIN NETO & ANDRADE PINTO (1967), estudando o problema da substituição do
café brasileiro no mercado internacional, no periodo de 1945 a 1965, através de uma visão
histórica da evolução do mercado e de análise econométrica das exportações, sugerem para
evitar a substituição do café brasileiro, uma política de preços flexíveis, mas dentro das
normas da Organização Internacional do Café (OIC) e afastamento da "guerra de preços".

2.2.2 Segmentos Integrantes e suas inter-relações

Individualmente ou em grupos, os cafeicultores produzem o "café em coco", que
pode ser comercializado desta maneira, ou beneficiado. Dependendo da região em que se
encontram, da qualidade e da quantidade do café, os produtores têm a opção de vender o
produto para uma cooperativa, para os corretores, ou diretamente para os exportadores. As
cooperativas reúnem um volume maior do produto e assim têm maior poder de negociação
do preço junto aos corretores e/ou exportadores. Às vezes a própria cooperativa pode ser
exportadora direta. Apesar de não haver uma relação direta, o governo está sempre
orientando o mercado de café no país, podendo eventualmente atuar em medidas diretas,
através da liberação de seus estoques reguladores.

A Figura 3 ilustra os segmentos integrantes do CAC e suas inter-relações. A
Figura 4 mostra o Complexo Agroindustrial do Café (CAC) no Brasil e dimensiona as
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empresas atuantes e os volumes negociados. Quatro escalões básicos fazem parte do CAC:
produção primária, cooperativas, segmento industrial (torrefação e solúvel) e distribuição
(interna e exportação).

r ~5:H~~CAFEICULTORES
~.~ ~
:. ~.

(Café em grão, benefi- ,
ciado ou não) -,

c
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cotamento a Vácuo •••
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Figura 3 - Segmentos integrantes do Complexo Agroindustrial do Café e suas inter-
relações.

Fonte: Adaptação de Soares (1980), p. 36
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Aprox. 300 mil produtores primários (Café em coco)
Produção Anual:

Arábica: 22,5 milhões de scs; Robusta: 4,5 milhões de scs

70 Cooperativas (20% das entregas) I--------r--~ 3.000 Maquinistas (80% das entregas)

1970 Torrefadoras 11 Indústrias de Solúvel

Consumo Doméstico
10 milhões de sacas/ano

Exportações:
Café verde: 15 milhões scs/ano

(13 Arábica + 2 Robusta)
Solúvel: 2,4 milhões scs/ano

Figura 4 - Total de empresas atuantes e volumes negociados no CAC brasileiro
Fonte: Adaptação de VERGO (1993)

É importante a função das entidades de classe do mercado de café, uma vez que
desempenham um importante papel regulamentado das políticas para este mercado. No
âmbito internacional, na década de 90, foi criada a Associação dos Países Produtores de
Café (APPC), e fortalecida a Organização Internacional do Café (OIC). A OIC reúne 64
países, sendo 45 exportadores e 19 importadores. Conta com um grande banco de dados e é
fonte de informações estatísticas e econômicas abrangentes e objetivas sobre o café.

O Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeteira), criado em 1986, é um
mecanismo de estímulo e apoio à produção de café, gerido pelo Banco do Brasil. Trata-se
de um instrumento de auto-sustentação para garantir a independência da cafeicultura'
nacional. Os recursos de que dispõe são para fazer uma política de colheita, custeio e
comercialização. As lideranças do setor pretendem transformá-lo num fundo rotativo capaz
de financiar as atividades mais importantes do setor a longo prazo.

No final da década de 90, o agronegócio do café brasileiro passou por uma grande
reformulação política. A criação do Comitê Brasileiro do Café (CBC) melhorou o diálogo
com o governo federal e promoveu a retomada de ações conjuntas para dotar a economia
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cafeeira de uma política mais consistente. O país possui atualmente várias entidades de
classe e grupos regulamentadores da política cafeeira, podendo-se citar a Abecafé
(Associação Brasileira dos Exportadores de Café), o CNC (Conselho Nacional do Café), a
Febec (Federação Brasileira dos Exportadores de Café), e a Abic (Associação Brasileira da
Indústria de Café), porém o setor aínda está "órfão" desde a extinção do !BC (Instituto
Brasileiro de Café), em abril de 1990, pelo Governo Collor. Desde que se dissolveu o !BC,
não existe mais, por exemplo, uma pesquisa oficial sobre a safra, essencial para orientar o
mercado, e, assim, cada entidade faz sua pesquisa e divulga sua previsão, com grandes
divergências.

A Abecafé (Associação Brasileira dos Exportadores de Café) é a principal
entidade representativa do comércio exportador de café verde do Brasil, e está em
colaboração direta com a Organização Internacional do Café (OIC), ajudando a fornecer
dados estatísticos e participando de diálogos e debates. A Abecafé possuía, em 1997, 45
associados, tendo sido responsável pela exportação de 6,9 milhões de sacas de café,
superando US$ 1,3 bilhão.

O maior passo para a reorganização política do setor cafeeiro no Brasil foi a
criação do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), criado pelo Decreto 2.047
de 29/1 0/96. Através deste conselho os setores representativos da iniciativa privada, junto
com o governo federal, assumiram a responsabilidade formal de gerir a formulação de
políticas para a cafeicultura. O CDPC foi criado com a finalidade de harmonizar os
interesses ao longo da cadeia produtiva, de modo a favorecer principalmente os interesses
dos produtores, associações de classe e do consumidor brasileiro e, sempre que possível,
também do consumidor externo.

Eventualmente cooperativas e exportadores podem ser também torrefadores e
moageiros. Este segmento vende o café já torrado e moído para as indústrias processadoras
em maior escala. Geralmente existem várias pequenas torrefadoras, e algumas grandes
indústrias, que acabam comprando o produto das primeiras. O setor industrial do café
envolve as grandes indústrias de torrefação e empacotamento a vácuo, as indústrias de café
solúvel e as indústrias de agregação de valor, que trabalham com a produção de cafés
Finos, com aroma, concentração e sabores diferentes (gourmet e delicatessens). Todos os
segmentos, finalmente, vendem o produto aos atacadistas e varejistas, que vendem aos
consumidores finais.

As cooperativas de café tem desempenhado importante papel no CAC, atuando
em vários setores: na produção das atividades e da tecnologia cafeeira, na assistência
técnica, no suporte, através de suprimentos de insumos e na comercialização. Com a
retração da atividade governamental, ocorrida na década de 90, as cooperativas assumiram
a maior parte da assistência técnica e do crédito à cafeicultura.

2.2.3 Cadeia de Produção do Café

A Figura 5 ilustra a cadeia produtiva do café. Do plantio ao consumidor final,
estão envolvidos muitos personagens que se inter-relacionam no agribusiness do café. A
dimensão da produção agrícola do café (setor prímário) não será avaliada especificamente
n~ste- trabalho. No entanto, é necessário conhecer as operações envolvidas no processo
produtivo, para entender o papel da cooperativa neste contexto.



Uso Estratégico da TI: Modelo Conceitual para a gestão de estoques e custos de café por qualidade 29

PLANTIO

TRATOS CULTURAIS

COLHEITA

SECAGEM

BENEFICIAMENTO ARMAZENAMENTO

CLASSI FICAÇÃO

ARMAZENAMENTO

INDUSTRIALIZAÇÃO EXPORTAÇÃO

COMÉRCIO

CONSUMIDOR

Figura 5 - Cadeia de Produção do Café
Fonte: BM&F (1997)

ZYLBERSZT AJN et alii (1993), definiram três grupos genéricos de produtores de
café ao uso de tecnologia. Estes grupos foram definidos como de alta, média e baixa
tecnologias, e são encontrados em todas as regiões produtoras de café.

O grupo de alta tecnologia caracteriza-se por usar sementes ou mudas de alta
qualidade, fazer o plantio com espaçamento adequado, conforme resultados de pesquisas,
seguindo orientações agronômicas. Além disso, este grupo freqüentemente costuma
orientar suas adubações por análises de solo e análises foliares, usar adequadamente os
corretivos agrícolas (como calcário e fosfato), bem como fazer a suplementação com
micronutrientes, quando necessário. Caracteriza-se, ainda, por fazer controle fitossanitário
sempre que necessário, por controlar plantas invasoras e por fazer a renovação das lavouras
segundo critérios agronômicos. A colheita, neste grupo, é realizada "no pano", ou com
máquinas - nos casos raros onde a topografia permite - com os devidos cuidados com a
pós-colheita, como lavagem, pré-secagem, secagem em terreiro pavimentado, seguida de
secador e beneficiamento. A produtividade deste grupo varia de 30 a 50 sacas de café
beneficiado por hectare.
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o grupo de média tecnologia caracteriza-se por fazer correção de solo, mas com
adubações sem seguir normas agronômicas; por fazer o controle fitos sanitário incompleto,
no entanto, controlando as plantas invasoras. Nem sempre as variedades e espaçamentos
escolhidos são os mais adequados, sendo que esse grupo de produtores não costuma muito
seguir as recomendações agronômicas, mas geralmente preocupa-se com a renovação das
lavouras. A colheita é realizada "no pano" e também "no chão", fazendo a lavagem e
secagem. A produtividade deste grupo varia de 10 a 30 sacas de café beneficiado por
hectare.

o grupo de baixa tecnologia caracteriza-se por não fazer correção do solo,
mantendo uma adubação inadequada; por não fazer o controle fitossanitário e por não
preocupar-se com a qualidade de seu produto, nem com a produtividade de suas lavouras.
Além disso, caracteriza-se por não renovar suas lavouras e nem fazer planejamento,
deixando o processo produtivo por falta de competitividade. A colheita nesse grupo é
realizada "no pano" e também "no chão", nem sempre fazendo a lavagem e secagem. A
produtividade deste grupo é de menos de 10 sacas de café beneficiado por hectare.

FLUXOGRAMA DA COLHEITA E PREPARO DO CAFÉ PARA A COMERCIALIZAÇÃO

Processo Comum
(00% da produção
brasileira)

MERCADO INTERNO

Classificação
Ensaque
Padrão MERCADO EXTERNO

Máquina de
beneficio do

Figura 7 - Fluxograma da colheita e preparo do café para a comercialização
Fonte: Adaptado de BORIN (1971)

A Figura 7 mostra os processos da colheita e comercialização do café no Brasil,
evidenciando a diferença no processo de colheita, que origina o "Café Fino", de maior
valor e normalmente destinado à exportação.

ZYLBERSZTAJN et alii (1993, p.143) identificaram o perfil atual das
tradicionais regiões produtoras de café, "observando-se declínio, em alguns casos, ou o
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estabelecimento de microrregiões específicas existentes dentro de áreas de decadência."
Os autores dividiram as regiões produtoras em três áreas: áreas de avanço, de estabilização
e de decadência, conforme sistematizado no Quadro 3. No entanto, ressalta-se que tal
classificação deve ser avaliada com cuidado, evitando-se maiores generalizações, uma vez
que existem alguns produtores altamente competitivos, atuando em áreas de decadência,
que ainda mantêm, assim nichos de produção.

As regiões de avanço merecem destaque, por se tratarem de regiões com pouca
tradição na produção de café, e que vêm apresentando enorme vantagem competitiva,
como o caso do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com a produção de café no cerrado, já
sendo considerado o melhor café do país, cujos produtores ganharam, nos últimos três
anos, o prêmio de "melhor café para expresso", em concurso promovido pela torrefadora
italiana Illy Café. Esta região apresenta ainda a vantagem de possuir uma topografia mais
plana, facilitando a mecanização. Na região de Barreiras, na Bahia, está sendo
desenvolvida uma cafeicultura irrigada por pivôs centrais, facilmente mecanizável por sua
topografia favorável, e apresentando as mais altas taxas de produtividade do país,
produzindo uma bebida de alta qualidade. A região de São Gabriel da Palha (ES) firmou-se
como produtora da variedade conillon, usada para a produção do café solúvel,
desenvolvendo um método de reprodução vegetativa por estaquia, em parceria com a
Aracruz Celulose. A vantagem competitiva vem do fato de que a variedade conillon é mais
vigorosa e rústica, sendo resistente à maioria das pragas que atacam o café arábica.

Região Tendência da Variedade de
cafeicultura café produzido

Patrocínio - Alto Paranaíba, MG Avanço Arábica

Barreiras - Oeste da Bahia Avanço Arábica

Monte Carmelo - Triànoulo Mineiro Avanço Arábica
São Gabriel da Palha - Noroeste do Espírito Santo Avanço Conillon

Sul de Minas Estabilização Arábica
Marília e Garça - Reqiâo central de São Paulo Estabilização Arábica

Franca, Mococa - Nordeste de São Paulo Estabilização Arábica

Vitória da Conquista - Sul da Bahia Estabi Iizacão Arábica

Ribeirão Preto e Barretos - Norte de São Paulo Decadência Arábica

Taubaté, Vale do Paraíba - São Paulo Decadência Arábica

."--------~----_.~._ ...••.•......•~--------_.. _.~_.----' -'._-"-----" -'.._~.-""'-"-'_. -Estado do Paraná Decadência Arábica

Quadro 3 - Tendências da cafeicultura nas principais regiões produtoras do país.

Fonte: desenvolvida pelo autor a partir de informações de ZYLBERSZT AJN et alii (1993,
p.143-169)

2.2.4 Segmento de Torrefação de Café, de Transformação Final e de distribuição

Atribui-se à regulamentação do governo (sob o comando do extinto mC), "um
super-dimensionamento do parque industrial e uma concorrência suicida entre as empresas
do setor", ZYLBERSZT AJN et alii (1993). O grande número de torrefadoras levou à
concorrência suicida, em que as empresas comprometiam a qualidade do produto final para
reduzir custos, através do uso de matéria-prima de baixa qualidade, misturada com
impurezas e outros produtos. De modo geral, o segmento industrial do café é considerado
obsoleto, com baixa capacidade gerencial e baixa motivação para a qualidade e
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produtividade. O maquinário geralmente é usado além de sua vida útil, e apenas em
algumas empresas o nível tecnológico é compatível com padrões internacionais.

O segmento industrial é composto por dois segmentos distintos: a indústria de
torrefação e moagem e a indústria de café solúvel. O segmento de torrefação é voltado para
o mercado interno, sendo composto por cerca de 1.970 torrefadoras VERGO (1993), com
predominância de empresas familiares de pequeno porte, operando em mercados locais.
Apenas uma pequena parcela é formada por empresas de porte médio e grande, operando
em mercados regionais. As torrefadoras estão concentradas na região Sudeste, onde
também concentra-se o consumo e a produção primária.

O segmento de café solúvel volta-se principalmente para o mercado externo, uma
vez que a demanda deste tipo de produto no Brasil é pequena (ainda prevalece o hábito de
beber café "coado"). O país conta com apenas 11 indústrias de café solúvel, VERGO
(1993), sendo que apenas uma se dedica exclusivamente ao mercado interno. As empresas
de café solúvel são bem mais complexas do ponto de vista organizacional e mantêm vários
tipos de atividades de apoio à produção, como laboratórios, desenvolvimento de novos
produtos, etc.

Dentre os canais de distribuição do café no mercado interno (como produto final),
o supermercado é o mais importante, sendo que os demais, como bares, mercearias,
padarias e restaurantes crescem em importância, à medida que cresce o tamanho da
empresa. O canal da "demanda institucional" é mais significativo para empresas de porte
médio a grande, e está se firmando como um importante canal de comercialização e de
formação de hábitos de consumo. Z\'LBERSZTAJN et alii (1993), identificaram que
preço e marca são os principais instrumentos de concorrência, sendo que qualidade e
regularidade de abastecimento aparecem em segundo plano.

A distribuição do café industrializado no mercado interno é feita por cerca de
1.970 indústrias de torrefação e moagem, segundo o Cadastro Geral dos Contribuintes do
Ministério da Fazenda, que se encarregam de distribuir cerca de 10 milhões de sacas por
ano. Estima-se que estas indústrias possuam, atualmente, capacidade instalada para, sem
quaisquer mudanças, ampliar esse volume para 25 a 30 milhões de sacas/ano; (EP AMIG,
1997).

Algumas multi nacionais (como por exemplo a Nestlé, Melitta e Mitsui) atuam
lado a lado com pequenas e médias empresas, que distribuem mais de três mil marcas de
café torrado e moído, a maioria em âmbito municipal e regional. As grandes empresas,
cerca de trinta, possuem distribuição regional e nacional.

O abastecimento da matéria-prima à indústria de torrefação e moagem é feito
principalmente pelos grandes comerciantes e/ou exportadores, que comercializam
aproximadamente 80% do volume do café verde ou em grão, destinado ao consumo
interno. A participação de outros fornecedores nesse segmento (produtores, cooperativas e
maquinistas) tem sido esporádica, uma vez que poucos são sensíveis à importância desse
mercado. Além disso, a participação neste mercado exige, além da competência gerencial,
infra-estrutura de preparo, atendimento regular e constante e critérios operacionais
adequados para atender às exigências mínimas estabelecidas pelas empresas compradoras.

As cooperativas de cafeicultores normalmente não participam do mercado de
torrefação, vendendo a matéria-prima para as indústrias. A Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé, Sul de Minas, que possui torrefação própria, é uma das raras
exceções a esta regra. Não se conhecem as razões desta ausência na cadeia produtiva, uma
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vez que é uma forma de as cooperativas agregarem valor ao produto. Uma possível razão
pode estar no fato de elas comercializarem tradicionalmente o seu café em Santos, já
levando os lotes preparados e, eventualmente, as "escolhas", tudo atrelado em um só
pacote. As cooperativas de cafeicultores devem participar do mercado de torrefação,
abastecendo o mercado interno, bastando, para isso, preparar o seu café dentro das
características exigidas e estabelecer contratos com os torrefadores ou diretamente com as
indústrias.

2.3. Mercado e Comercialização do Café

2.3.1 Mercado fisico de café brasileiro

No Brasil a região Sudeste é a maior produtora de café em coco com 1.884501
toneladas, representando cerca de 86% do total produzido no pais. A área plantada vem
diminuindo ano a ano, passando de 3,5 milhões de hectares em 91/92 para 2,95 milhões de
hectares em 1996/97. Os Planos para a safra 1998/99 contabilizavam 30 milhões de sacas,
sendo uma meta de exportação de 15 milhões de sacas de café verde, 3 milhões de sacas de
café solúvel e 12 milhões de sacas para consumo interno, ASSIS (1997).

As cooperativas recebem de 35 a 40% da produção de café do país (Agroanalysis,
1997). Cooperativas e produtores negociam café nas principais praças cafeeiras do país:
Santos, Vitória, Varginha, Guaxupé, Colatina, Zona da Mata, entre outras, onde os
exportadores são os principais compradores. As operações são intermediadas por
corretores de fisico ou através de seus escritórios localizados próximos às principais
regiões produtoras. Após efetuadas as compras, os exportadores produzem seus padrões
destinados à exportação. Os cafés passam, nessa fase, por um processo industrial de
seleção e manipulação, consistindo numa espécie de alquimia para a produção blends, que
são os diversos padrões exigidos pelos clientes torradores no exterior. A parte que sobra
dessa manipulação é destinada à indústria que atende ao mercado interno.

Segundo DIAS (1995), o processo de comercialização vai desde a tomada da
decisão de vender do produtor ou da cooperativa, e percorre as decisões de estocagem e
beneficiamento do produto, venda para a exportação, para a industrialização ou, ainda, para
o consumo final doméstico. Esta definição não considera o abastecimento.

Grande parte da comercialização do café brasileiro é realizada através de
cooperativas, que, muitas vezes, surgem para resolver problemas de comercialização de um
grupo de produtores de uma certa região. MIRANDA (1975) ressalta que o surgimento e
desenvolvimento das cooperativas de cafeicultores no Brasil estiveram sempre na
dependência tanto das próprias condições de mercado e comercialização - principalmente
externa - do café quanto das possibilidades e dificuldades que marcaram o próprio
desenvolvimento do cooperativismo no Brasil.

Atualmente, 60% das operações de compra de matéria-prima (café verde ou em
grão) pela indústria de torrefação, são para pagamentos a vista, um dia após a entrega. Os
pagamentos por ocasião da retirada nos armazéns dos vendedores somam 30% dos
negócios e 10% variam entre sete a trinta dias após a retirada ou entrega com duplicata ou
cheque, variando segundo o relacionamento entre as partes, sendo que se valoriza muito a
"palavra" e a reputação das empresas envolvidas; (EP AMIG, 1997)
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o mercado comprador internacional é formado basicamente por poucas grandes
empresas, como a Coca-Cola, a General Foods, a Procter & Gramble, a Cargill e a Nestlê;
que são responsáveis por 80% do total de importações mundiais de café. Assim, o café
verde exportado do Brasil é torrado e moído nas indústrias locais e vendido sob marcas
específicas de cada empresa, ZYLBERSZTAJN et alii (1993).

O comportamento de preços do café no mercado interno é fortemente influenciado
pelo mercado externo e tais preços na prática agem como força motriz, desencadeando
todo os negócios no CAC brasileiro. Deste modo, manter-se atualizado sobre o preço do
produto nas principais bolsas de mercadorias do mundo toma-se uma informação
estratégica para as organizações que atuam no setor; inclusive para as cooperativas, que
desempenham importante participação na produção e comercialização do produto.

Quando os preços da exportação do café verde flutuam para cima ou para baixo, os
preços do torrado e moído aos consumidores norte-americanos e europeus flutuam em uma
proporção muito menor. Isso significa que as variações de preço da matéria-prima são
absorvidos, em grande medida, pelas margens dos grandes compradores internacionais.
Nestas condições, não organizar a oferta de café representa uma contribuição para o
aumento das margens comerciais dos grandes compradores internacionais.

Um instrumento muito interessante para regular a oferta de café é a Cédula do
Produtor Rural (CPR), que está tendo grande aceitação. Trata-se de uma maneira eficaz de
comercialização futura de café garantida pelo Banco do Brasil (através de recursos do
Funcafé). Lideranças do setor querem que o Bancoob e os demais bancos cooperativos
também tenham a oportunidade de fazer a execução da gestão dos recursos do Funcafé.
Argumenta-se que essa distribuição seja importante, mesmo que o maior volume continue
nas mãos do Banco do Brasil. Alguns grupos de produtores de café já começam a usar a
BM&F, fazendo opção de compra e de venda. Para garantir sua segurança, o produtor deve
começar a pensar em comercializar no mercado de futuros um mínimo de 20% e um
máximo de 30% de sua produção (AGROANALYSIS, 1998).

A comercialização do café pelo produtor é um problema freqüente de falta de
informação. Vender em momento inoportuno pode gerar tanto prejuízo quanto produzir
café de má qualidade; por outro lado, vender "na hora certa" traz um lucro adicional. No
entanto é muito dificil acertar sempre o momento ideal para vender o café. Normalmente
as cooperativas auxiliam seus cooperados a decidir o melhor momento de vender seu
produto, considerando a situação específica de cada um. Para poder orientar os cooperados,
é necessário um acompanhamento e conhecimento perfeito do mercado de café e de toda a
conjuntura envolvida, como níveis de oferta e demanda internacional, acompanhamento de
históricos de preços, condições climáticas e previsões de safra nas principais regiões e
países produtores, políticas de apoio dos governos, financiamentos, subsídios, créditos, etc.

Mesmo aqueles que têm experiência no agribusiness do café às vezes se
surpreendem com as oscilações do mercado. Em 1998, por exemplo, os preços começaram
a cair antes do esperado, antes do início da comercialização da safra 98/99.

2.3.2 Classificação e padronização do café

A comercialização do café exige sua classificação e padronização. A classificação
do café é bastante detalhada (ver Anexo 1), sendo feita por Tipos, de 2 a 8, segundo
normas da Tabela Oficial Brasileira de Classificação; por Qualidade (dos grãos e da
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bebida); pela Variedade (Arábica e Robusta); pela cor dos grãos pelo Porto de
exportação, na classificação comercial do produto, por exemplo, Santos, Paranaguá,
Vitória, Rio, etc.

Para determinar a qualidade de um café, são analisados os diversos fatores que
determinam seu grau de aceitação pelo mercado consumidor. Os principais são: bebida,
grão, peneira, aspecto, cor, seca, preparo e torração. Na maioria dos mercados as demais
características do café não influem de maneira tão acentuada no valor do produto como a
qualidade da bebida.

A classificação tradicional pela bebida considera termos consagrados pelo uso.
Normalmente todo comprador pergunta se o café "bebe bem". "Beber bem" significa um
café com bebida "dura" para melhor e "beber mal" ,quando é de "riada" para pior. O café
de bebida "mole" tem sabor agradável, brando e doce. A bebida "dura" tem gosto acre,
adstringente e áspero; entretanto esse café não tem sabor estranho. O café "riado" salienta-
se com um leve sabor típico de iodofórmio, cujo aroma lembra este produto químico,
(CARNEIRO Fll.,HO, 1989). Para maiores informações sobre a classificação e
padronização do café, ver Anexo 1.

2.3.3 Mercado Futuro de Café 2

Os contratos de café são negociados no Brasil e no Exterior nas Bolsas de Mercadoria e
Futuros. As principais Bolsas que negociam café no mundo são:

• Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F (São Paulo)

É negociado o café cru, de produção brasileira, arábica, tipo seis para melhor,
bebida dura ou melhor, ensacado em sacaria nova de juta. Um contrato tem 100 sacas de
60 quilos. Os meses de vencimento são: março, maio, julho, setembro e dezembro. A
negociação em pregão funciona das 10:00 às 15:30 horas, quando se inicia a chamada de
fechamento. As cotações são em pontos por saca de 60 quilos líquidos, com duas casas
decimais, sendo cada ponto equivalente à taxa de câmbio média entre as operações de
compra de dólar dos Estados Unidos. O local de formação de lotes é qualquer um dos
armazéns credenciados pela BM&F, localizados nos estados de Minas Gerais (18
armazéns), São Paulo (13 armazéns) e Paraná (1 armazém); destacam-se os armazéns
localizados nos municípios de São Paulo, Santos, Londrina, Varginha, Guaxupé e Poços de
Caldas .

• CotTee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) - New York Contract "C"

São negociados cafés lavados produzidos na América Central, América do Sul
(principalmente Brasil e Colômbia) e leste da África (principalmente Quênia, Tanzânia e
Etiópia). Um contrato tem 37.500 libras-peso, o que eqüivale a aproximadamente 284
sacas de 60 quilos'. Os meses de vencimento são: março, maio, julho, setembro e
dezembro. O mercado funciona das 9: 15 às 15:58 horas. As cotações são dadas em
centavos de dólar dos Estados Unidos por libra-peso. Os locais para formação dos lotes são
Nova Iorque, Nova Orleans, São Francisco e Miami.

2 O Anexo 2. traz maiores detalhes sobre o funcionamento do mercado futuro de café, considerando
conceitos básicos sobre as operações em bolsa, e a formação do preço.
3 Libra peso ou "pound'' = 1 libra = 453,6g Assim: [(37.500 x 453,6) / 1000] /60 = 283,50, o que equivale a
284 Sacas de 60 Kg
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• London Commodity Exchange- LCE - Café Robusta - Londres

São negociados cafés robusta produzidos na África, Indonésia e o café Robusta
(ou Conillon) brasileiro. Um contrato tem 5 toneladas, o que equivale a aproximadamente
84 sacas de 60 quilos". O mercado (negociação em pregão) funciona em dois períodos: das
9:45 às 12:30 e das 14:30 às 17:00 horas. As cotações são em dólares dos Estados Unidos
por tonelada. Os lotes podem ser formados em quase todos os importantes portos da
Europa e em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

2.4 Tecnologia de Informação e Estratégia empresarial

2.4.1 Tecnologia de Informação

A informação constitui um recurso essencial na sociedade moderna,
demonstrando sua importância na economia, administração e em todas as ações humanas.
Mudamos de uma economia industrial para uma economia baseada na criação e
distribuição de informações. A informação é, hoje, o principal recurso econômico de uma
empresa, seja ela uma grande indústria ou uma fazenda de qualquer porte. A empresa que
possui informações detalhadas sobre o seu próprio negócio e sobre o mercado de seu
produto e dos insumos de que necessita, consegue produzir com muito mais vantagens e
colocar-se à frente dos concorrentes no mercado.

Esses conceitos precisam sair do campo teórico para tomar-se prática rotineira,
dada a magnitude e complexidade em que o agribusiness brasileiro atualmente se encontra.
Hoje, tanto na iniciativa pública quanto na privada, os tomadores de decisão que atuam no
complexo agroindustrial dependem cada vez mais da informação. A célebre afirmação de
que "um problema bem definido já está 50% resolvido" mostra a importância da
informação para a tomada de decisão em qualquer negócio. Quanto mais informação os
empresários puderem ter a respeito de seu negócio e do mercado, maiores serão suas
chances de sucesso.

Não foi a Tecnologia de Informação de hoje (dos computadores à televisão a
cabo) que fez nascer a Sociedade de Informação (SI). Ela já se encontrava em processo no
final da década de 50, segundo NAISBITT (1982) e POR TER (1980). A sofisticação
tecnológica atual apenas apressou nosso ingresso numa realidade que já existia. Devido à
crescente complexidade que caracteriza as organizações atuais, pressionadas a atender
novas demandas, novas exigências, novos públicos, e a incorporar novas tecnologias, cada
vez mais a administração da informação, desde sua seleção, estruturação, armazenamento e
recuperação, tornou-se uma arma estratégica para auxiliar a tomada de decisões e o alcance
dos objetivos organizacionais. .

As organizações estão se desenvolvendo em um meio-ambiente caracterizado por
fortes mudanças e bastante competitivo, e assim, é fundamental ter informação tanto
externa como interna, para facilitar a adaptação estratégica, SILVA (1997). O controle
estratégico está orientado para a manutenção e a melhora contínua da posição competitiva
da empresa. Destaca-se a geração de informação acerca do meio-ambiente, bem como a
informação sobre as operações internas. Esta informação é suscetível de ser utilizada, tanto

4 Contrato de 5 ton = 5.000 Kg / 60 = 83,33 ::= 84 Sacas de 60 Kg
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na elaboração de alternativas estratégicas como para avaliar a implantação da estratégia
selecionada.

A Tecnologia de Informação (TI) tem sido considerada nos países desenvolvidos
como um dos maiores responsáveis pelo sucesso das organizações atuais, aumentando a
sua competitividade. Está também diretamente ligada às conhecidas meta de redução de
custos; qualidade de produtos e serviços; aos processos de operação e automação da
produção; à diminuição do ciclo de lançamento de novos produtos; à construção de bases
de dados para informação de clientes, favorecendo uma ação mercadológica intensa e
direta no consumidor; e, finalmente, ligada à adição de valor da TI nos produtos e serviços,
em sintonia com as estratégias de diferenciação e criação de novos mercados. A existência
de grande volume de dados a coletar, armazenar e recuperar tem exigido a transformação
dos sistemas de informação manuais em sistemas processados eletronicamente, visando a
melhores resultados organizacionais em termos de custo-eficácia. As organizações públicas
e privadas têm se adaptado a essa orientação, devido à crescente demanda de rapidez,
qualidade e precisão de informações a que estão sendo submetidas; COHEN (1996) e
FURLAN et alii (1994).

Todos podem se beneficiar com as novas tecnologias, bastando para isto se
informar, procurando orientação adequada, assistência e consultoria técnica
especializadas, tratando cada caso em particular, objetivando sempre adequar a tecnologia
disponível à realidade de cada empresa rural, e não o contrário, que leva à frustração e a
muitos gastos desnecessários. Vários autores concordam [TIGRE et alii (1995),
SABHERWAL & TSOUMPAS (1993), FREITAS (1993) e SAPIRO (1993)] que é esta a
vantagem competitiva que vai diferenciar as empresas e os empresários rurais desta nova
era tecnológica.

O processo radical de inovação e mudanças nas organizações, através do uso da
TI foi discutido por MARTINSONS (1995), que analisou o que o uso estratégico da TI já
fez e o que ainda pode provocar em termos de mudanças organizacionais, em um processo
que foi genericamente chamado de "Reengenharia". Este processo começa com as
ferramentas da TI, como o e-mai/. RUDY (1996) efetuou uma revisão crítica do uso do e-
mail nas organizações, e demonstrou que ele possibilita ganhos em produtividade e
redução de tempo de resposta e de tomada de decisão.

O desafio da aplicação da Tecnologia de Informação (TI) nas empresas é fazer
com que os sistemas sejam utilizados de modo a aumentar a competitividade e a
lucratividade das empresas. A tradicional "Análise de Sistemas", um fim em si mesma,
evoluiu para a "Análise de Negócios", e o sistema se tomou um meio de alavancar a
empresa; MATTOS (1992).

COCKBURN & WILSON (1996) estudaram as aplicações estratégicas da Internet
(World-Wide-Web) nos negócios e apontaram os usos atuais e potenciais em vários áreas
de interesse e aplicações comerciais e profissionais. Estes autores mostraram todo o
potencial comercial da rede, mas ao mesmo tempo evidenciaram como o comércio
eletrônico encontrava-se ainda em um "estado embrionário".

O uso estratégico da TI atualmente é baseado na computação em rede, traduzida
na extranet e na intranet. O seu uso efetivo ainda não foi concretizado pela maior parte das
empresas, e este é o desafio atual. A extranet é um dos mais eficientes meios de marketing,
e a intranet constitui um poderoso meio de comunicação e integração a serviço da
empresa. RADOSEVICH (1997) observa que para dispor de um eficiente sistema de
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computação em rede é necessária antes de tudo uma mudança conceitual da empresa com
relação à forma de tratar seus clientes - internos e externos - que devem ser vistos de
forma integrada, como parte de uma cadeia de serviços ou processos.

ROCKART; EARL & ROSS (1996) alertam que os recursos da TI devem estar
sincronizados com as necessidades estratégicas da organização. Os autores indicam oito
pontos-chave para configurar a nova organização baseada na TI, estruturada para competir
no novo contexto mundial. Estes pontos são: (1) o alinhamento coerente da estratégia de
implantação e desenvolvimento da TI com a estratégia da organização; (2) o
desenvolvimento de relacionamentos efetivos com todos os níveis gerenciais; (3) a
comunicação e a implementação do novo sistema em toda a organização; (4) a construção
e o gerenciamento da infra-estrutura; (5) o treinamento e qualificação da organização para
trabalhar com a TI; (6) o desenvolvimento de parcerias de vendas; (7) a construção de uma
equipe de alta performance; (8) a Reengenharia e o gerenciamento da organização como
uma federação, como o modelo político de divisão de poder: entre a autoridade central e
os governos locais.

2.4.2 Inteligência Empresarial, Qualidade e Vantagem Competitiva

A dinâmica atual dos negócios exige que as empresas modifiquem conceitual e
estruturalmente as suas formas de fazer negócios. Para CAMBERO & MAR TÍNEZ
(1996), a globalização dos mercados, as zonas de livre comércio e os grandes blocos
econômicos levam as empresas a adotarem estratégias inovadoras e dinâmicas.

Segundo BOTELHO (1993), as organizações brasileiras, "com raríssimas
exceções, precisam rever várias das suas crenças para se modernizarem, e precisam, mais
do que nunca, rever a utilização que fazem da mais espetacular e sensacional 'máquina'
existente sobre a face da terra", nosso cérebro, fazendo das organizações, verdadeiras
"empresas inteligentes", a partir da utilização estratégica da TI.

ADAM & MURPHY (1995) analisando o fluxo de informações entre executivos e
suas implicações para o desenvolvimento de sistemas, concluíram que os executivos
utilizam uma combinação de fluxos de comunicação e de informação em uma proporção
que varia conforme o contexto de suas atividades específicas. Desse modo, abordagens
específicas são necessárias para identificar as necessidades dos executivos em termos de
desenvolvimento de sistemas inteligentes para suportar suas atividades estratégicas.

Frente ao grande volume de informações disponíveis e auto-renováveis, as
organizações modernas têm que ser capazes de selecionar e utilizar da melhor forma
possível os dados que lhe interessam. Em outras palavras, tem que ser inteligentes. Quanto
mais inteligente a organização, mais chances ela terá de sobrevivência e crescimento na
nova realidade que a competição econômica apresenta. Para SAPIRO (1993, p.l 08), o grau
de inteligência na empresa dependerá de uma incessante comunicação entre seus
elementos arranjados em massivas redes paralelas. "Ao invés dos neurônios do cérebro
humano ou microchips dos computadores, as redes paralelas das organizações referem-se a
indivíduos e grupos, e a inteligência empresarial é função da velocidade e clareza na
comunicação fluindo entre todos os funcionários. "

A prática da Inteligência Empresarial é importante na definição das estratégicas
das organizações. A inexistência ou a falta de habilidade de um sistema organizado de
monitoramento do ambiente externo resultam em fraco desempenho empresarial e em
atraso competitivo. A base da inteligência empresarial, transformação organizacional e da
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vantagem competitiva é a informação traduzida em conhecimento, conforme descrito por
(IBM Consulting Group, 1996); (TAPSCOTT, 1995) e (CAMPOS FILHO, 1994).

Abordagem da Qualidade nas empresas agroindustriais

O conceito de "Qualidade Total" é amplo e dinâmico. Em princípio, ele está
ligado à satisfação total do consumidor, procurada tanto de forma interna, eliminando-se os
fatores que não lhe agradam, segundo as pesquisas de mercado, como externa, através da
antecipação das necessidades do consumidor, incorporando-se as características detectadas
nos produtos e serviços. Nesta visão, o consumidor é a razão de ser de qualquer
organização. Proprietário e funcionários têm que lembrar sempre isso, uma vez que seu
sucesso, seu salário e seu emprego dependem do modo como o consumidor é tratado e da
impressão que ele tem da empresa. Esse conceito aplica-se a qualquer situação e determina
o sucesso desta ou do profissional liberal.

A Qualidade Total implica explorar as bases onde a qualidade é elaborada. Muitos
pensam que o grande peso da responsabilidade na obtenção da qualidade depende - quase
exclusivamente - da área de produção. Na verdade o Controle da Qualidade Total refere-se
a toda a organização. O que ocorre é que a área operacional é o ponto terminal visível da
qualidade, isto é um modo de dizer, porque a qualidade, na realidade, é um processo
circular, sem começo e sem fim. Assim, a área operacional acumula insumos defeituosos,
mão-de-obra desqualificada, equipamentos obsoletos, projetos inadequados, imperfeitos ou
incompletos, falta de comunicação com os clientes, etc. Neste sentido, o CQT amplia o
conceito clássico de controle da qualidade, desenvolvendo uma idéia básica: a do
consumidor interno, isto é, cada empregado é cliente do processo anterior. Assim a
qualidade é revertida para a empresa.

Esta percepção integrada leva a uma cadeia de relações que deve ser entendida e
atendida. Qualidade Total implica uma forma diferente de ver a empresa em sua relação
com o resto da sociedade. Esta forma é de natureza ecossistêmica, ou seja, muda-se do
conceito de empresa "ilha" ou "fortaleza" para o de "empresa componente do ecossistema
social", no qual, para que o equilíbrio se mantenha, é necessária uma troca equilibrada de
contribuições e recompensas. Essa visão ecossistêmica tem um horizonte de longo prazo:
em lugar de "maximizar os lucros", o enfoque é de "otimizar" o bem-estar social.

Analisando as empresas agroindustriais, verifica-se que a maior parte delas não
está preocupada com os princípios de qualidade, apesar de ser claramente definido o que
seja a qualidade de seus produtos, e de já trabalharem com conceitos de consumidor
externo e interno. A introdução dos conceitos de gestão da qualidade nas empresas rurais
causará uma grande revolução no modo de encarar a empresa, seus processos e
empregados. A maioria das empresas agroindustriais de porte médio e pequeno ainda hoje
utilizam métodos gerenciais rudimentares; só recentemente alguns empresários parecem
ter despertado para esta necessidade. Desse modo, a introdução dos conceitos e métodos de
melhoria da qualidade nas empresas agroindustriais será uma grande contribuição para
elevar as condições de trabalho, desempenho e produtividade agropecuária, e ainda terá, no
médio prazo, o mérito de fazer chegar às cidades alimentos e matérias primas de melhor
qualidade e menor preço. Se as empresas agroindustriais começarem a pensar no bem-
estar do cliente em primeiro lugar, na honestidade, na qualidade, em oferecer o melhor
produto ou serviço, no prazo ou no horário previsto, as relações de concorrência e
eficiência serão radicalmente mudadas. O maior beneficiado direto é o cliente, mas depois
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vem a empresa, pois quem investe em qualidade vence fácil a concorrência e se destaca em
sua área de atuação.

A busca incessante de qualidade está revolucionando a forma de administrar as
empresas modernas e repercutindo em todas as áreas de atuação profissional. A qualidade
de um produto ou serviço se traduz na satisfação dos requerimentos ou expectativas do seu
consumidor ou cliente. Qualidade não é algo considerado satisfatório do ponto de vista de
quem produz, mas sim do ponto de vista de quem compra e recebe determinado produto ou
serviço. O conceito de qualidade tem revolucionado as relações entre clientes e
fornecedores, obrigando as empresas a conhecerem melhor as necessidades dos seus
clientes, para que passem a fazer certo desde a primeira vez, garantindo a satisfação de
quem está comprando um produto ou serviço.

2.4.3 Dinâmica da Informação nas Empresas

Até os anos 70, o processo de geração de informações empresariais evoluía em
um ritmo contínuo, mas moderado. Os executivos dispunham de tempo para analisar a
inter-relação das informações sobre o desempenho de suas empresas com o fluxo de
informações gerados nas pesquisas, consultorias e análises conjunturais. Estas análises
permitiam o redirecionamento das estratégias da empresa e o aproveitamento de novas
tendências e oportunidades de negócios. Nos anos 80 iniciou-se um processo de
transformação marcado pelo avanço da Tecnologia de Informação. Empresas pioneiras
organizaram seus CPD' s: bibliotecas universitárias começavam a automatizar seus acervos.
A informática possibilitava um armazenamento e uma recuperação mais eficiente das
informações geradas.

A informação está presente em nossa sociedade de quatro formas: dados, texto, som
e imagem. Também quatro processos podem ser aplicados à informação: geração,
processamento, armazenamento e transmissão. A geração capta a informação do ambiente
e a altera para uma das quatro formas descritas anteriormente. O processamento transforma
esta informação em alguma forma mais adequada para aquele que vai utilizá-la. O
armazenamento é o processo de guardar a informação para uso posterior. A transmissão
leva a informação àqueles que a desejam. Estas atividades podem ser ligadas em uma
cadeia ou independentes entre si.

A rede de telecomunicações permite um intercâmbio que está eliminando as
distâncias e tomando possíveis negócios que, poucos anos antes, seriam inviáveis. Dentre
todas as áreas, aquela em que a troca de informações como modo de realizar transações é
mais freqüente e até mesmo mais natural é a área financeira, DAVIS & DA VIDSON
(1993).

O paradigma atualmente dominante confere alta prioridade à produtividade e ao
desenvolvimento tecnológico com a finalidade de colocar mais e melhores quantidades de
informação em menores e mais produtivos espaços de memória artificial, (BARRETO,
1994). Embora as empresas tenham aumentado suas capacidades tecnológicas, mantém-se
ainda uma forte identificação com a tradicional "custódia" e uso da informação, e esta
concepção permanece vigente até hoje. Isto é demonstrado em vários estudos, podendo-se
destacar LOPES (1996), que analisou a estratégica do setor de distribuição de informações
financeiras 011 line no Brasil, identificou seus fatores críticos de sucesso e avaliou as
perspectivas futuras das empresas que trabalham neste setor. Entre os casos pesquisados
estão: Agência EstadolBroadcast, CMA, Globo Meca, Momento, Reuters e
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Teledata/Siemar. LEGEY (1993) discute em seu estudo a experiência da CMA na
distribuição de informações on tine para o segmento financeiro brasileiro.

2.4.4 Informação como recurso estratégico para a ação

Desde o surgimento dos computadores, a tecnologia prometia a otimização dos
resultados empresariais fornecendo "informação adequada, em tempo hábil e no local
adequado". Porém a realização deste objetivo provou ser muito mais dificil do que se
esperava. A tecnologia não impõe limites às organizações, cria alternativas, e o desafio
passa a ser a escolha útil entre elas. "A informação fornece o sistema nervoso central
responsável pela integração da estratégia com a ação",(McGEE & PRUSAK , 1994). O
gerenciamento estratégico da informação exige a modificação na forma de se pensarem os
problemas, de se pesarem as respostas possíveis à luz da tecnologia, ambiente, mentalidade
organizacional, finanças, e ser sempre sensível às necessidades de uma estratégia dinâmica
de informação.

Numa economia de informação, a concorrência entre as organizações baseia-se em
sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz. A
relação entre a tecnologia da informação, competitividade e produtividade não é clara. Os
investimentos em TI não criam mais vantagem ou produtividade do que os investimentos
em novas máquinas ou construções. Não é a TI que cria valor, mas sim o seu uso. A
informação é capaz de criar valor significativo para as organizações, possibilitando a
criação de novos produtos e serviços e aperfeiçoando a qualidade do processo decisório em
toda a organização.

A velocidade das mudanças e inovações da TI tendem a manter as atenções
voltadas mais para o que a tecnologia pode fazer do que para como obter melhores
informações, e que usos fazer delas. Assim, é necessário mudar o foco ao lidar com as
questões de informação antes de voltar atenções para a TI. Assim, as TI por si só não são
transformadoras, mas apenas suporte. São as pessoas que decidem e transformam.

É comum encontrar situações em que grande parte das informações disponíveis
em um SI não tem quase nada a ver com o que inicialmente era desejado e não atende às
necessidades do negócio, frustrando usuários, executivos e profissionais de informática.
Evidências dessa situação podem ser obtidas observando-se quantos relatórios são
imediatamente transformados em lixo ou rascunho. Ou notando como seria útil agrupar
certas informações de uma forma diferente da que é produzida normalmente" ou ainda
quantas rotinas criadas pelos sistemas são inadequadas à forma atual de operações da
empresa, ou à maneira particular de decisão de um dado executivo. Desta forma, é preciso
deixar sempre em evidência que a TI é meio e não fim, e que se deve buscar o melhor uso
possível da informação para a organização.

Na década de 90, o poder da informação e a "Indústria da Informação" foram
motivos de muitos estudos, vistas como forma de gerar vantagem competitiva para as
organizações. GONÇALVES & VEIGA (1995) ressaltam que a informação pode ser
definida como dados processados de forma a terem significado para seu receptor e que
possuem valor real ou percebido relativamente às decisões atuais ou futuras.

A administração estratégica da informação e a utilização da informação para fins
estratégicos nas organizações é um conceito ainda pouco desenvolvido no Brasil (LESC4
& ALMEIDA, 1994). Analisando a estratégia tecnológica nas empresas brasileir,~,
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MARCOVITCH (1992) afirma que as novas tecnologias como a informática, a automação,
a bioengenharia genética, dentre outras, impõem uma estratégia tecnológica explícita,
inserida no planejamento de longo prazo da empresa, personalizada nos dirigentes e
revelada nas decisões de investimento.

É necessário repensar a "dimensão da informação" nas organizações. Isto implica
admitir a idéia de que a informação é um recurso organizacional e que como tal deve ser
incluído na administração. A definição de "recurso de informação" não deve ficar limitada
aos documentos oficiais e contábeis das organizações, qualquer que seja seu porte, mas
deve também incorporar todos os tipos de recursos formais e informais que são gerados e
utilizados no dia-a-dia das empresas, como bases de dados institucionais, documentos
textuais e não textuais, diretórios, bases numéricas, etc. (HORTON, 1991). Assim,
entramos em uma dimensão mais complexa do fenômeno da informação nas organizações.
Esta abordagem é identificada na literatura como "Administração da Informação", e é
definida por (PÁEz URDANETA, 1994) como sendo o "manejo da inteligência
corporativa de uma organização com o objetivo de aumentar seus níveis de eficiência,
eficácia e efetividade no cumprimento de suas metas".

A informação é um recurso estratégico das organizações. Esta afirmação tem dois
significados distintos: por um lado ressalta sua importância nas empresas e valoriza o
trabalho dos profissionais da área; por outro, mostra que é necessário aplicar as técnicas
tradicionais de gestão de recursos (planejamento, organização, direção e controle) à
informação; (EATON & BAWDEN, 1991); (GLAZER, 1991) e (CORNELLA, 1994).
WEITZEN (1988) afirma que "a Indústria da Informação é aquela capaz de formatar,
facilitar o acesso, acelerar o fluxo, reembalar e providenciar a entrega a qualquer momento
da informação e integrar o computador, o telefone e as tecnologias de transferência
eletrônica de fundos".

o desafio à gerência é manejar eficientemente os recursos institucionais de
informações, melhorar os investimentos sucessivos nos mesmos e otimizar seu
aproveitamento bem como otimizar o aproveitamento da base e da estrutura informacional
da organização para aumentar sua produtividade e o retomo dos investimentos, (COHEN,
1996). A informação é um recurso estratégico, mas o retomo sobre o investimento em
Tecnologia de Informação (TI) é de dificil mensuração. TIGRE et alli (1995) observam
que as pesquisas que buscavam medir o impacto da TI sobre a produtividade não
conseguiram evidenciar seu beneficio econômico agregado. Os autores defendem a tese de
que existe um break-even point a partir do qual a TI passa a produzir resultados
macroeconômicos mensuráveis. Os beneficios deixarão de ser restritos a poucas empresas
somente a partir do momento em que um número expressivo de agentes econômicos,
envolvidos na cadeia de um determinado produto ou serviço, esteja interligado em rede e
operando dentro de padrões organizacionais que permitam a exploração sistêmica das
oportunidades geradas pelas novas tecnologias. Assim, o retomo do investimento só pode
ser obtido após mudanças estruturais no uso e na oferta de TI.

A dificuldade para comprovar o impacto das TI sobre a produtividade não impediu
o reconhecimento de seu papel fundamental como "base técnica de um novo paradigma
sócio-econômico", (MODY & DAHLMAN, 1992). Sabe-se, no entanto, que as TIs têm um
caráter muito mais estratégico do que produtivo, por permitirem melhorar a qualidade dos
produtos e serviços, reduzir custos e aumentar a flexibilidade e a velocidade das operações.

TIGRE et alli (1995) observam que os beneficios das TI não são lineares, e assim, a
adesão de um conjunto significativo de agentes econômicos envolvidos na cadeia de
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operações de um produto ou serviço, utilizando tecnologias compatíveis, poderia colocar a
economia num ponto de inflexão, a partir do qual obter-se-ia um salto radical na
produtividade agregada.

2.4.5 Gestão Empresarial Integrada

É cada vez mais evidente o reconhecimento dado pelas empresas à importância de
se ter todos os processos organizacionais integrados e orientados de acordo com um
objetivo estratégico corporativo. A Gestão Empresarial Integrada vê a integração de
processos como sendo algo mais do que simplesmente derrubar barreiras departamentais;
é, além disso, procurar integrar tanto recursos tecnológicos quanto humanos em busca de
maior qualidade e produtividade organizacional. Considera-se que a empresa deve ser
competitiva no ponto onde possuí habilidades e recursos suficientes, bem como
conhecimento técnico. Isto faz com que a empresa procure explorar seu ponto forte, ou
seja, o aspecto chave para seu desenvolvimento e conseqüente aumento de competitividade
no seu mercado de atuação.

A única forma de se obter a integração total da empresa é através da otimização
das interfaces entre todos os principais processos que a compõem. Deve-se estabelecer as
fronteiras entre cada um deles e os objetivos respectivos a serem alcançados para que a
organização se desenvolva como um todo. De acordo com estes conceitos, antes de se
optar por qualquer tipo de processo ou técnica de reestruturação organizacional, deve-se
fazer uma análise criteriosa da empresa, delineando aspectos relativos tanto ao seu
ambiente interno quanto externo. A empresa deve saber com clareza qual é seu objetivo
estratégico, fato esse de extrema relevância ao sucesso de um processo de mudança. Todos
os outros objetivos específicos a cada processo devem estar em consonância com a
estratégia organizacional, de maneira que todos os esforços estejam direcionados para um
mesmo foco de ação.

A necessidade de se analisar toda a cadeia produtiva de forma integrada é essencial
para traçar a estratégia global e decidir os campos onde competir. É necessário analisar
toda a cadeia produtiva, dos fornecedores aos clientes, passando pelos concorrentes e
grupos regulamentadores. A integração de toda a cadeia produtiva proporciona enormes
ganhos. Essa abordagem foi tratada por PORTER (1985), destacando o entendimento e a
formação da "cadeia de valores".

Segundo PINAZZA & ALIMANDRO (1998), entre as 800 maiores empresas
brasileiras, menos de 40% iniciaram a adaptação ao conceito de integração da cadeia
produtiva. Este conceito envolve a parceria com fornecedores e clientes, integração
logística, tecnologia de informação e previsão de vendas, com o objetivo de diminuir
custos. O valor economizado resultará em menores preços ou será incorporado aos
resultados das empresas envolvidas. Uma cooperativa de cafeicultores integrada, por
exemplo, deverá acompanhar desde o processo de formação de mudas e produção de café
no campo, até a aceitação do produto pelos consumidores, incluindo a logística de
distribuição pelo país.

CONT ADOR (1995) exemplifica genericamente a amplitude da análise integrada
da cadeia produtiva, "começando pelo recebimento, armazenamento e distribuição dos
insumos; passando pela fabricação, montagem e embalagem dos produtos; indo para
armazenamento, faturamento e distribuição; alcançando a instalação, treinamento e
assistência técnica ao cliente; valorizando a propaganda e a força de vendas; e cuidando
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para que tudo isso aconteça por meio da pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de
produto, de desenvolvimento dos recursos humanos, enfim, por meio da administração da
empresa".
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Figura 6 - Estrutura lógica do modelo Supply Chain Management
Fonte: WOOD Jr. & ZUFFO (1998), p.63.
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A integração entre os elos da cadeia produtiva utiliza conceito de supply chain
management (gestão da cadeia de demanda), que surgiu no final dos anos 90. A busca da
competitividade relaciona-se cada vez mais com busca do ótimo sistêmico além das
fronteiras da empresa, e, neste contexto, a administração logística ganha nova dimensão,
envolvendo a integração de todas as atividades ao longo da cadeia de valores e do sistema
de valores, das matérias-primas ao cliente final, WOOD Jr. & ZUFFO (1998).
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o conceito de logística ganha nova dimensão e relevância diante de mudanças
estruturais na competitividade. O conceito de supply chain management permite visualizar
a integração da cadeia produtiva em um novo conceito empresarial, representado na Figura
6. O novo contexto empresarial tem impacto direto sobre a cadeia de valores, exigindo do
administrador uma visão mais ampla e sistêmica do objeto a ser administrado. A gestão
logística deve estar integrada em um sistema de informação, com todos os seus
subsistemas: suprimentos, produção e distribuição. Os componentes estratégicos
(direcionamento estratégico, competências essenciais e fatores criticos de sucesso)
ressaltam que qualquer otimização logística deve estar alinhada à estratégia empresarial.

A otimização das interfaces entre os principais processos operacionais de uma
organização inicia-se com a análise das sete formas de perdas mais comuns, que adicionam
custos, mas não valor: produção de bens ainda não ordenados, espera, correção de erros
(retrabalho), excesso de movimentos, excesso de transporte, e excesso de estoque. A
eliminação destas atividades oferece uma grande oportunidade para o melhoramento da
performance da organização, através da redução de desperdícios. PIA W (1998) propõe sete
ferramentas para tratar estas perdas na análise de uma cadeia produtiva.

1. Mapa de Atividade do Processo: tem o objetivo de identificar fontes de desperdícios.
Inicia-se com uma análise preliminar do processo, seguida de avaliação detalhada de todos
os itens requeridos em cada etapa do processo da cadeia de demanda (supply chain).

2. Matriz de resposta da cadeia de demanda: é um mapa de processo baseado no tempo,
que procura retratar em um diagrama as restrições de tempo criticas em cada processo.

3. Funil da diversidade de produção: é um mapa que auxilia a entender como a firma opera,
sua complexidade e onde podem ser reduzidos estoques. Vê as operações como atividades
que sempre podem ser melhoradas, em todas as fases: ela matéria prima aos produtos
acabados.
4. Mapa de filtragem da qualidade: tem o objetivo de identificar onde existem problemas
de qualidade na cadeia de demanda. Considera três tipos de defeitos na qualidade: defeitos
nos produtos entregues aos consumidores; disputas interna.s devido a defeitos no produto
verificados na inspeção em linha ou na inspeção final e defeito nos serviços. Em caso de
ocorrência de defeitos, investiga o problema, as ineficiências e perdas de esforços.

5.Mapa de amplificação da demanda: mostra a demanda atual ao lado da programação de
produção para cumprir esta demanda, com o objetivo de mostrar como mudanças na
demanda afetam toda a cadeia produtiva. É usado para análises de tendências e redesenho
de sistemas produtivos.
6. Análise de ponto de decisão: analisa o ponto em que a demanda atual aproxima-se da
demanda prevista. O acompanhamento e análise deste ponto permite a redefinição de
estratégias da empresa.

6. Estrutura fisica: tem o objetivo de esclarecer em que nível se está na cadeia de demanda
industrial, como este nível trabalha, de mostrar as áreas que necessitam de maior atenção .
Pode ser usado para mostrar a estrutura de volume (número de empresas envolvidas em
cada etapa) e custos da cadeia produtiva (valores adicionados em cada etapa).
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2.4.6. TI e Transformação Organizacional

As Tecnologias de Informação (TI) se colocam como interfaces entre os processos
e as estruturas organizacionais, oferecendo o suporte necessário às transformações
organizacionais. É importante lembrar que as TI por si só não são transformadoras, mas
apenas suporte. São as pessoas que decidem e transformam.

Os fatores de competitividade da empresa estão mudando rapidamente. Fatores
tradicionais, como o preço, estão sendo substituídos por novos fatores como a qualidade, a
rapidez de resposta ou o atendimento direto ao cliente. A competitividade de uma empresa
já não depende apenas de que seja capaz de oferecer seus produtos a um preço menor que
seus concorrentes, e sim de sua habilidade em determinar o que o cliente necessita, e mais
concretamente, o que o cliente valoriza. Assim, a competitividade de uma empresa
depende agora de sua capacidade para decifrar rapidamente qual é o valor de um produto
ou serviço do ponto de vista do cliente, ROSS et alli (1996).

Para CORNELLA (1994), este processo de identificação de valores requer um
mecanismo afinado de obtenção de informação na empresa e no ambiente. Trata-se de
determinar o que o mercado deseja, por um lado, e também de identificar onde conseguir
os conhecimentos ou a tecnologia necessários para satisfazer às necessidades e aos desejos
do mercado. Quanto mais a empresa deseje responder às pressões ambientais, melhor uso
deve fazer das informações procedentes do mesmo. Uma vez que o CAC se caracteriza por
ser muito dinâmico e instável, a necessidade de um bom sistema de informações, que
monitore todos novos acontecimentos e tendências da produção, da política de preços, do
mercado interno e externo, é um imprescindível fator de sucesso.

O conjunto de informações tecnológicas tem efeito decisivo no setor agropecuário
e os conhecimentos atualmente disponíveis permitem aumentos substanciais na produção.
Segundo VIEIRA et alii (1994), a determinação dos produtos a serem produzidos em
maiores quantidades, as áreas onde produzir, as quantidades a serem produzidas em cada
área, os acréscimos de consumo a serem esperados e as possibilidades de exportação são
questões que necessitam atenção constante. Soma-se a isso a necessidade de informações
referentes à melhor hora para comercializar um produto de preços tão sensíveis como o
café. Avaliações prévias destes elementos são subsídios valiosos para decisões em todos os
níveis, desde o pequeno empresário rural até a coordenação de políticas gerais para o setor
agrícola.

Vários autores analisaram o potencial de uso da TI como estratégia de suporte à
tomada de decisão nas organizações, evidenciando, principalmente, as mudanças
provocadas pelo seu uso. Destacam-se, os trabalhos de WILSON (1994), SEGARS et alii
(1994), SWATMAN et alii (1994), WARD et alii (1996), EARL (1994), WASTELL et alii
(1994), GABLE (1994), MEIER (1994), HOLLAND (1994) e MORETON (1995).

A disseminação do uso das TIs está provocando mudanças nas diretrizes
estratégicas das empresas atuais, impostas pela concorrência cada vez mais acirrada.
Atualmente os investimentos em TI estão determinando o sucesso ou o fracasso de uma
empresa, e assim a Estratégia Empresarial deve estar suportada pela Estratégia de
Informação, com grande impacto no CAC, devido à sua grande instabilidade e
sensibilidade a novas informações. Vários autores - MEIRELLES (1994), TORRES
(1994a), SILVA (1994a), HEILE (1994) e HIRANO (1994) - concordam que a Estratégia
Empresarial pode ser representada através de Objetivos, Metas e Fatores Críticos de
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Sucesso (FCS), os quais são a base para que as organizações enfrentem com êxito as
mudanças advindas da era da informação.

Os objetivos são a base necessária para a consecução da missão de uma empresa,
devendo possuir total compatibilidade com esta. Trata-se de um alvo específico que a
empresa pretende atingir em um determinado período de tempo.

As metas estão relacionadas com as áreas funcionais, e devem ser atingidas com a
finalidade de alcançar os objetivos da empresa. São alvos de curto prazo definidos e
mensuráveis que uma área de negócios deseja atingir.

Um dos aspectos mais relevantes a serem analisados no posicionamento
estratégico de qualquer empresa refere-se aos fatores fundamentais para o sucesso em seu
ramo de atuação. Fatores Críticos de Sucesso são fatores que devem ocorrer em sua
plenitude para atingir as metas do negócio. Uma vez identificados os FCS para a área de
atuação da empresa (ou para cada categoria de produto e respectivos ramos), pode-se
desenvolver a busca de possíveis aplicações de TI, questionando, da mesma forma que
para os objetivos, como tais TI poderão ser utilizadas para tornar a empresa mais
competitiva nos FCS identificados.

A missão é suportada por um ou vários objetivos, um objetivo é suportado por
uma ou várias metas e uma meta é suportada por um FCS. A Estratégia de Informação
pode ser representada através de necessidades de informação e de processos. As
necessidades de informação compreendem as informações necessárias para monitorar ou
atingir cada FCS. Um processo é uma série de ações bem definidas em termos de entrada,
transformações e saídas de informações e que possui um início e fim bem definidos. A
partir de conjuntos de processos, identificam-se sistemas de informação, que deverão
suportar esses processos, atender aos FCS e suprir a Estratégia Empresarial com as
necessidades de informação.

Definindo e identificando sistemas de informação e banco de dados, estamos
automaticamente associando-os aos processos e necessidades de informação, garantindo o
suporte à Estratégia de Negócio com informações automatizadas (Sistemas de Informações
e Bancos de Dados). A maioria das empresas não pode trabalhar sozinha. Na falta de
hábitos de mudança e de especialistas no assunto, elas necessitam de apoio externo
(consultorias) para colocar em uso softwares com funções críticas a tempo de possibilitar
alguma mudança ou adaptação estratégica. As empresas de maior porte, bem como as que
estão atentas às mudanças do ambiente empresarial, já estão adotando os modernos
conceitos segundo o enfoque de Engenharia da Informação, para redefinição dos seus
processos internos de fluxo de informações, na busca de ganhos em competitividade.

Para VENKATRAMAN (1994), a transformação organizacional é um processo
evolucionário que passa por 5 níveis, conceitualizados como estágios distintos da
reconfiguração das organizações enfatizando o papel das tecnologias da informação.

No primeiro nível, as empresas automatizam certas atividades, visando a aumentar
a produtividade e reduzir custos, principalmente de mão-de-obra. No segundo nível,
iniciam a montagem de sua infra-estrutura de informática, interligando as diversas ilhas de
automação, criadas no estágio inicial. Nesse estágio, as mudanças organizacionais são
ainda tímidas, mas necessárias para a criação dos incentivos necessários à continuidade do
processo. No terceiro nível, a empresa usa as TI para redesenhar seus processos
operacionais, alterando suas rotinas organizacionais. No quarto, esse processo é estendido
às formas de relacionamento com fornecedores e clientes, propiciando vantagens
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competitivas. No quinto nível, as TIs viabilizam a entrada da firma em novos negócios,
através da ampliação de seu escopo de atividades.
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Figura 7 - Níveis de Transformação Organizacional pela TI

Fonte: VENKATRAMAN (1994), p.74

A superação destas etapas e o domínio das TIs exigem o desenvolvimento de
capacitação tecnológica nas áreas de engenharia de sistemas e gerenciamento das
tecnologias e da organização. Para evitar deflagrar conflitos entre gerentes e seus
subordinados, é comum as empresas iniciarem seus programas de modernização
adquirindo equipamentos e redes sem promoverem as mudanças organizacionais
necessárias. Porém as empresas têm que enfrentar este desafio para explorar efetivamente
o potencial das TIs. Segundo TIGRE et alli (1995), os custos de introdução são altos e o
tempo de aprendizado das novas tecnologias e das novas formas de realizar as tarefas tende
a ser longo.

A classificação de VENKATRAMAN (1994) permite avaliar o papel das TI em
diversas situações. É necessário compreender e reconhecer que os reais beneficios da
introdução das TI advêm da transformação do escopo do negócio, das mudanças nos
processos internos - estrutura e processos organizacionais - das mudanças na arquitetura
dos sistemas de informação e, da plataforma de TI. Esta proposta de alinhamento
estratégico é apresentada não só como uma estrutura de análise da interdependência da
introdução das TIs, mas também como um instrumento de identificação de cursos de ação
alternativos ao alcance dos objetivos organizacionais.

O Nível 1 corresponde à "exploração localizada" e tem o objetivo de provocar
uma melhoria da eficiência na execução das operações. As tecnologias da informação são
introduzidas nas funções organizacionais como marketing, produção, finanças, etc. ou em
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outras atividades isoladas do negócio. A aplicação tecnológica alcança objetivos
específicos sem necessariamente influenciar certas áreas do processo operacional.

O Nível 2 corresponde à "integração interna" e consiste numa extensão lógica do
primeiro estágio, à medida em que o potencial das tecnologias da informação são
exploradas em todas as possíveis atividades dentro do processo de negócios. Este estágio
apresenta dois tipos de integração: "Integração técnica", denominada de integração de
diferentes sistemas e aplicações gerenciadas por uma plataforma comum de tecnologias da
informação; e "Integração organizacional", que requer a integração de diferentes papéis e
responsabilidades. A junção destas duas integrações possibilita a exploração das
capacidades da integração técnica.

O emprego de uma plataforma comum de tecnologias da informação possibilita a
integração do processo de negócios da organização aumentando potencialmente a eficácia
e a eficiência da organização como um todo. Enquanto estes dois primeiros níveis são
considerados como "evolucionários", por requerem mudanças incrementais no processo
organizacional existente, os níveis três e quatro apresentam uma natureza "revolucionária",
determinando a transformação do próprio sistema de valores do processo de negócios.

O Nível 3 corresponde ao "redesenho ou reconfiguração do processo de negócio".
Nesta fase, os processos de negócios em si são redesenhados de forma a maximizarem a
exploração das capacidades disponibilizadas pelas tecnologias da informação, ao invés de
se restringir a uma infra-estrutura ótima de TI. Neste processo, deve haver um esforço
para criar um alinhamento entre a infra-estrutura de TI e o processo de negócios da
organização, em vez de tentar impor uma plataforma tecnológica ao processo de negócios
existente.

O Nível 4 corresponde ao "redesenho da rede de negócios" e envolve a
reconfiguração do escopo e das operações da rede de negócios relacionados ao processo de
criação e distribuição de produtos e serviços. Esta reconfiguração inclui as operações que
estão dentro e fora dos limites organizacionais e o conseqüente redesenho da "rede virtual
de negócios". Isto se faz através do aproveitamento de toda a potencialidade estratégica
disponibilizada pelas TI. Deste modo, a integração eletrônica entre parceiros chaves
representa o desafio dominante da gestão estratégica da rede de negócios transformados.

O Nível 5 corresponde à "redefinição do escopo do negócio" e envolve a razão de
ser da organização. Este processo está ligado às possibilidades de ampliar a missão e o
escopo relacionados aos produtos e serviços da empresa, bem como busca substituir as
competências tradicionais pelas habilidades disponibilizadas pelas TIs.

Nos dois primeiros níveis, chamados "evolucionários", e nestas etapas a aplicação
da TI na organização tem o objetivo de buscar maior eficiência em todas as operações. Nos
três últimos níveis, chamados "revolucionários", a aplicação da TI tem o objetivo de
aumentar as capacidades da organização, realçando o que ela pode fazer melhor, suas
"core competences". VENKATRAMAN (1994) observa que as organizações de sucesso
irão se diferenciar por sua habilidade em visualizar a lógica do novo mundo de negócios
(nível 5 do modelo) e a influência da TI para criar um arranjo organizacional apropriado,
interno e externo (níveis 3 e 4), para suportar a lógica do seu negócio.

MARKUS & BENJAMIN (1997) observam que para garantir sucesso em uma
implementação de TI, administradores e especialistas em informática devem acreditar no
poder transformador da TI, concordando que a transformação organizacional pelo uso da
tecnologia significa a mudança no trabalho de todos.
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2.4.7. Sistemas de Informação

A integração de sistemas gerenciais com os sistemas de processamento de dados,
utilizando a tecnologia de informação originou os Sistemas de Informação. O termo
genérico Sistemas de Informação (SI) engloba, na classificação de .MEIRELLES (1994),
quatro tipos básicos de sistemas: os Sistemas de Informações Transacionais (SIT), os
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG), os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e os
Sistemas Especialistas (SE).

Os Sistemas de Informações Transacionais ou operacionais cuidam das transações
da empresa. Envolvem um grande volume de cálculos simples e altamente repetitivos,
normalmente não necessitando da intervenção humana, sendo resultados de tarefas muito
estruturadas. Estes sistemas recebem dados já preparados, efetuam cálculos e geram
relatórios com os resultados. Aplicações típicas destes sistemas são: contabilidade, folhas
de pagamento, contas a pagar/receber, etc.

Os Sistemas de Informações Gerenciais são desenvolvidos para fornecer
informações aos diversos setores da empresa, possibilitando a tomada de algumas decisões
e os controles operacional e gerencial. Aplicações típicas destes sistemas são controle de
estoques, orçamento e fluxo de caixa.

Os Sistemas de Apoio à Decisão são compostos por softwares que disponibilizam
uma série de recursos necessários ao processo de tomada de decisões ao nível estratégico.
Várias ferramentas de trabalho são usadas para construir os SAD, tomando mais fácil a
tomada de decisão, por permitir a simulação de cenários. Destacam-se as planilhas
eletrônicas e os gerenciadores de bancos de dados. Aplicações típicas destes sistemas são:
análises de investimentos, orçamentos e análises de políticas de preços.

Os Sistemas especialistas constituem um ramo da inteligência artificial, são
sistemas que a partir de uma base de conhecimentos numa área específica são capazes de
inferir e recomendar decisões. Aplicações típicas destes sistemas são: sistemas para
diagnóstico de problemas médicos; sistemas para diagnóstico e solução de problemas em
engenharia mecânica, sistemas para auxiliar o desenvolvimento de projetos e para a
solução e prevenção de problemas no processo de manufaturas.

As aplicações nas áreas de planejamento e predição são as que deverão ser mais
amplamente utilizadas na administração das empresas agroindustriais, por serem as que
apresentam maior potencial de resultados. Para SILVA (1990), administradores e
economistas são geralmente solicitados a fazer previsões sobre o comportamento futuro de
variáveis ou sobre as prováveis conseqüências de determinadas ações. Para essas
previsões, utilizam-se, não apenas métodos quantitativos, mas também conhecimentos
sobre o assunto enfocado, o qual é geralmente obtido através da experiência profissional.
Da mesma forma, são freqüentes as demandas de emprego de conhecimentos no
estabelecimento de planos de ação para atingir determinados objetivos.

ALTER (1992) considera seis tipos básicos de Sistemas de Informação, e
apresenta de uma forma didática uma comparação entre eles, representado no
Quadro 4.
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Quadro 4 - Tipos de Sistemas de Informação.
Fonte: Adaptado de ALTER (1992).
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A tomada de decisão e o planejamento da empresa rural toma-se mais- fácil,
eficiente e eficaz através do desenvolvimento de sistemas computacionais que incorporem
bases de dados e procedimentos simples ou até mesmo modelos matemáticos mais
abrangentes, considerando as funções de armazenamento, consulta e alterações de dados
sem perder a integridade dos mesmos, (OLIVEIRA & Sll.VA, 1995).

Sem um SI específico e oportuno para detectar defeitos e falhas, melhorias na
qualidade raramente são possíveis. Os SI das empresas agroindustriais devem ser
detalhados, pois sem refinamento das informações não é possível isolar problemas de

. qualidade - o sucesso exige planejamento de detalhes, que são abundantes na produção
agropecuária. Segundo OLIVEIRA (1994), este parece ser um dos pontos mais importantes
da nova estratégia competitiva das empresas em geral, e particularmente das empresas
agroindustriais, devido a suas peculiaridades, como a irreversibilidade do ciclo produtivo, a
extrema dependência do clima, a sazonalidade de produção, etc. Alguns estudos pioneiros
foram feitos no sentido de desenvolver SI's específicos para as empresas agroindustriais,
podendo-se citar BENYON, SARGENT & NICHOLLS (1992), que desenvolveram um SI
para aconselhamento de produção e comercialização de hortifrutigrangeiros no Reino
Unido; FULLER (1987), que trabalhou com SI para planejamento e controle da produção
em fazendas leiteiras nos EUA, e FAWCET (1991), na Nova Zelândia, que desenvolveu
um SI para análise de pontos críticos de risco em empresas agroindustriais, resultando em
melhor treinamento e aumento de lucratividade.

No Brasil, durante muito tempo, as aplicações ficaram restritas ao planejamento,
orçamentação e análises de custos de produção e controles financeiros feitos através de
planilhas eletrônicas. Estudos específicos para a aplicação de SIs nas empresas
agroindustriais brasileiras ainda são muito recentes, podendo-se citar os trabalhos de
ZANG (1990), que analisou o potencial de uso da tecnologia da informação no meio
rural; Sll,VA Jr. (1993), para o controle financeiro de fazendas leiteiras; de MOURA
(1995), para o planejamento da avicultura de corte; de OLIVEIRA & Sll,VA (1995), que
desenvolveram um SAD para o planejamento de culturas anuais, baseado no modelo de
Programação Linear; e de VELOSO et a/ii (1992), que trabalham com o planejamento
agropecuário através de modelos matemáticos.

Pode-se concluir que a maior mudança surgida na era da informação foi a
disponibilização de uma tecnologia que permite que as organizações tenham acesso a todas
as informações necessárias para seu sucesso em sua área de atuação. No entanto, para isso
é necessária a determinação de uma Estratégia Empresarial, que deve ser baseada em
objetivos, metas e Fatores Críticos de Sucesso. Em virtude de sua estrutura sazonal, da
dependência do clima, da instabilidade de políticas para o setor no Brasil, das incertezas e
da crescente competição, o CAC está enfrentando grandes dificuldades de adaptação ao
novo cenário econômico e tecnológico surgido com a era da informação.

2.5 Gestão Económ;ca (GECON)

A Controladoria "tem sua missão atrelada ao sucesso da gestão econômica, ou
seja, deve monitorar as atividades desenvolvidas pela empresa, uma vez que elas possuem
o componente econômico embutido. Em sua função de planejamento e controle econômico
e da qualidade, deve atentar para o fato de que a maioria das empresas bem sucedidas na
competição no mercado global são as que têm assumido firme compromisso com a
eliminação de custos das atividades que não adicionam valor ao produto/serviço";
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(RICCIO & PETERS, 1993). No novo paradigma, a controladoria deve ser o Centro de
Inteligência da Empresa, atuando na orientação e suporte à tomada de decisões dos
executivos, e usando uma linguagem comum a toda organização, (RICCIO & PETERS,
1995).

o modelo de gestão econômica GECON5
, proposto por GUERREIRO (1989) e

ampliado posteriormente, (GUERREIRO, 1995), (CATELLI, GUERREIRO & DOS
SANTOS, 1996), parte da premissa de que o valor do patrimôrnio e do lucro devem estar
corretamente mensurados, expressando o valor efetivo da empresa e não quanto custou, e
seu desempenho correto no período.

A base conceitual do modelo se concentra na mensuração dos eventos
econômicos, pois o resultado global da empresa é formado pelo somatório do resultado de
cada transação. De acordo com este modelo conceitual, a avaliação do ativo e a
mensuração do lucro devem expressar o valor econômico do bem para a empresa, validado
pelo mercado de seu fluxo de serviço futuro. Assim, cada espécie de ativo de acordo com a
sua natureza e utilidade estaria sendo avaliada por um critério próprio de mensuração
indicando seu valor de realização para a empresa em um dado momento.

O sistema de gestão econômica é apresentado como um novo ramo de
conhecimento, denominado por DOS SANTOS (1997) de "Teoria da Gestão Econômica",
estruturado sistemicamente, como uma metodologia de atuação, integrando os eventos
econômicos, unindo as teorias da decisão, mensuração, informação e comunicação. Sua
finalidade é a identificação, mensuração, informação e decisão sobre os eventos
econômicos.

No sistema GECON os conceitos de gestão econorruca são distribuídos e
incorporados culturalmente para a decisão e ação, em todas as áreas de responsabilidade da
empresa, dentro de uma visão de parceria, participação e responsabilidade. Desse modo,
cada área de responsabilidade possui um gestor empreendedor, "dono" do seu negócio,
responsável por atingir os resultados econômicos planejados. A soma dos resultados de
cada uma das partes é o resultado global da empresa.

As premissas usadas pelo modelo de mensuração do GECON, para obtenção de
um conceito de lucro e de patrimônio, segundo critérios econômicos, podem ser assim
resumidas:

1. O mercado valida o potencial de serviços dos ativos de uma empresa;

2. Deve ser considerado o valor do dinheiro no tempo;

3. A empresa trabalha baseada na continuidade, sendo que, no caso de descontinuidade,
deve avaliar seus ativos a valores de realização;

4. ''Potencial de serviços", "serviços e beneficios futuros" referem-se ao montante de
riqueza que o ativo pode gerar para a empresa;

5. O potencial de serviços de cada ativo dentro da empresa deve ser analisado à luz da sua
função dentro da empresa, na continuidade de suas operações;

5 GECON: Gestão Econômica. Modelo gerencial de administração por resultados econômicos. que incorpora
um conjunto de conceitos dentro de um enfoque holístico e sistêmico, objetivando a eficácia empresarial.
abordando diversos elementos integrados. (CATELLI, GUERREIRO & DOS SANTOS, 1996): (DOS
SANTOS. 1997).
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6. A riqueza de uma empresa aumenta à medida que o mercado reconhece um maior ou

menor valor para os bens e serviços que ela possui;

7. A riqueza de uma empresa aumenta pela agregação de valor proporcionado pelo seu
processo de transformação de insumos em produtos e serviços;

8. O modelo de decisão do administrador, do ponto de vista econômico (independente de
valores sociais) considera que a continuidade do investimento no empreendimento é
preservada se: (a) o montante de riqueza a ser deduzido pelo mesmo é superior ao seu
valor de venda; (b) o montante de riqueza a ser produzido pelo mesmo é superior ao
montante de riqueza a ser produzido por outro tipo de investimento com o mesmo nível
de risco;

9. O modelo de decisão do administrador, do ponto de vista racional-econômico considera
a otimização do resultado econômico da atividade sob sua responsabilidade. A
otimização do resultado se dá: (a) no processo de transformação de insumos em
produtos e serviços (agregação de valor); (b) no aproveitamento das oportunidades de
ganhos pela valorização de determinados tipos de ativos, proporcionados pelo mercado;

10. Os ativos devem ser avaliados de forma que o patrimônio líquido da empresa mostre
efetivamente o valor da empresa num dado momento;

11.0 patrimônio líquido da empresa deve representar o seu custo de oportunidade, ou seja,
o quanto seus proprietários deixarão de ganhar em uma tomada de decisão alternativa à
continuidade da empresa;

12.0 valor da empresa num determinado momento é a base ideal para o cálculo do custo
de oportunidade; também é a base de cálculo ideal para a cobrança da responsabilidade
dos diversos gestores pela parcela de riqueza da empresa que está sob seu
gerenciamento.

O Quadro 5 compara o modelo contábil "ortodoxo" e o GECON, apresentando,
sinteticamente, as principais diferenças na mensuração do patrimônio e do resultado
econômico. Considerando-se a inadequação dos sistemas de informações contábeis
"ortodoxos" em suprir todas as necessidades de informação dos administradores, para
garantir maior eficácia e competência empresarial, o modelo GECON apresenta-se
como uma alternativa às empresas que incorporarem em seu modelo gerencial os seus
princípios básicos.

Uma vez estabelecido que o lucro é a melhor medida da eficácia empresarial,
então o resultado econômico de cada "parte" da empresa, corretamente mensurado, leva
à correta mensuração do lucro global da empresa. Os princípios e critérios pré-
concebidos do GECON permitem a mensuração do resultado a cada evento econômico,
possibilitando o resultado analítico das diversas atividades e áreas organizacionais e não
só o resultado global da empresa no fim de um período, como ocorre nos sistemas
contábeis ortodoxos.
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Item Modelo Contábil GECON
"Ortodoxo"

..

Estoques de matérias-primas ou São registrados pelo valor de aquist- São registrados pelo seu custo de
mercadorias para a venda ção, inclusive com os custos financei- reposição à vista (valor de realização

ros derivados das compras a prazo. do ativo no mercado).

São demonstrados pelo valor de São demonstrados pelo seu valor

Estoque de produtos acabados
custo, sob o método de custeio por econômico de mercado na condição à
absorção. vista.

Não apresenta o ganho ou perda pela Apresenta o ganho ou perda derivado

Estocagem
decisão de estocar a mercadoria ou a da decisão de estocagem, deduzido
matéria-prima. do custo do financiamento do estoque

no período

Não difere o juro do fornecedor, São diferidos, como uma conta
Juras sobre Fornecedores embutido no valor da compra em redutora de fornecedores.

função do prazo de pagamento.

Juros sobre clientes Não difere o juro derivado da venda a São diferidos através de uma conta
prazo, embutido no valor da venda. redutora de cliente.

São registrados os valores à vista A receita operacional da venda é
Receita de Vendas juntamente com os valores a prazo. demonstrada somente pelo seu valor à

vista.

E obtido através do custo da rnerca- E obtido através do valor de mercado

Custo operacional da venda
doria vendida ou pelo custo dos pro- do produto e na condição a vista.
dutos fabricados, valorizados pelos
preços de aquisição.

Não separa os efeitos operacionais Separa os aspectos operacionais dos

Custo operacional e Custo financeiro
dos efeitos financeiros em cada financeiros em cada evento, propici-
evento. ando a obtenção das respectivas

margens de contribuição.

Não apresenta da forma completa a Apresenta o custo de oportunidade
Remuneração do capital investido remuneração do capital investido para os sócios e acionistas pelo fato

pelos sócios e acionistas. de terem investido na empresa

Apresentada segundo a lei das S/A e Apresenta de forma diferenciada o

Demonstração do resultado
I, reunindo os valores de todas as resultado econômico por área de
áreas de responsabilidade em um responsabilidade e a cada evento.
único demonstrativo, quando do
fechamento contábil.

Balanço Patrimonial Apresentado segundo a lei das S/A e I E obtido a cada evento.
quando do fechamento contábil.

Quadro 5 - Principais diferenças entre o Modelo Contábil "Ortodoxo" e o GECON

Fonte: (CATELLI, GUERREIRO & DOS SANTOS, 1996, p.140)

2.6. Dimensionamento de Estoques

Várias teorias buscam a determinação do nível ótimo de estoques em empresas de
produção, resultante do balanceamento, em termos de custos, das vantagens e desvantagens
de a empresa investir em estoques.
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As teorias admitem que quanto maior for o nível de estoques - tamanho do lote de
compra ou de fabricação - mais fáceis serão o planejamento e a programação da produção,
maior será o poder de barganha e melhores condições de atendimento aos clientes serão
obtidas. Por outro lado, um alto nível de estoques implica maior imobilização de capital, e
logo, maior necessidade de capital de giro. Em conseqüência, também haverá custos
adicionais de armazenagem, movimentação, inspeção e controle de materiais.

Na maior parte dos casos os modelos para a determinação do nível ótimo de
estoques baseiam-se num processo de balanceamento entre os custos de repor e de manter
os estoques. Existem muitas variações, com modelos que incorporam caracteristicas como:
descontos, altas de preços e suas expectativas, inflação, incertezas sobre demanda e prazos
de entrega, custo da falta de material, restrição de espaço fisico, restrições que limitam o
investimento médio em estoques, etc. Em um contexto mais abrangente, as políticas de
suprimento das empresas, e em conseqüência, o nível de estoques, passam a ser um
problema de dimensionamento do capital de giro.

Diversas críticas têm sido feitas com respeito à aplicabilidade dos modelos
existentes. Geralmente estas criticas enfocam: a desvinculação da decisão ótima do nível
de estoques do seu impacto no capital de giro das empresas; o determinismo dos modelos;
e a dificuldade em estimar os custos envolvidos com as decisões de manter e repor os
estoques.

O sistema de "produção enxuta" (produção Just-in-Time - JI1), desenvolvido pela
Toyota, apresentou-se como a alternativa ao problema de dimensionamento de estoques.
Neste sistema, o problema é abordado de uma forma muito abrangente, questionando-se as
razões que levam à formação de estoques. Na produção em massa, trabalha-se com
grandes lotes, e os estoques servem como amortecedores para a continuidade do fluxo de
produção entre uma estação de trabalho e outra. No TIr os estoques são vistos como um
tipo de desperdício e sinal de ineficiência. Assim, o TIr busca entender as causas da
existência dos estoques, que, geralmente aparecem como uma forma de se proteger das
incertezas da demanda, da qualidade e dos prazos de entrega. A característica básica do TIr
é produção com qualidade e em pequenos lotes.

3. METODOLOGIA

3.1 Abordagem Adotada

Na área de Sistemas de Informação, as evidências pesquisadas estão inseridas no
contexto formado pela interação entre homem e computador. Por essa razão, POZZEBON
& FREITAS (1997) defendem a adoção de uma perspectiva sócio-técnica: aspectos
humanos (cognitivos, psicológicos, sociais, culturais) e aspectos técnicos (ergonomia,
projeto) devem ser levados em conta não de forma isolada, mas integrada. Para os autores
"o rigor científico que se espera atingir na área de Sistemas de Informação enquanto
disciplina científica sugere a não restrição a uma única abordagem, notadamente a
quantitativa, mas que se busque explorar uma variedade de métodos, sobretudo qualitativos
(estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.). Somente então será possível
fazer escolhas, inclusive combinando métodos quantitativos e qualitativos".
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o enfoque adotado neste estudo foi o do Complexo Agroindustrial (CAI). Para
BURNQUIST et alii (1994) esta abordagem é adequada para a condução de um trabalho
desta natureza, porque ao se destacarem seus "núcleos de dinamismo", podem-se traçar
linhas de políticas 'e ações organizacionais e .governamentais cuja influência sobre eles se
dá de forma direta. Isto permite detectar ações que possam privilegiar esses núcleos,
visando a fornecer subsídios ao desenvolvimento de um setor cafeeiro, ao longo do
processo de liberalização comercial e globalização por que passa a economia brasileira.

A metodologia dos CAIs requer, segundo MENDES et alii (1994), que se
considere a indústria de capital em seu segmento de insumos, máquinas e equipamentos
agropecuários, o qual tem sido denominado de "indústria para a agricultura". Requer,
também, que se considerem a natureza e significado dos diversos agentes econômicos
neles envolvidos, não se restringindo ao campo das relações de caráter técnico-produtivo.
A abordagem do CAI permite não apenas analisar o setor agrícola como também focalizar
as suas relações com as organizações industriais e comerciais e de serviços, que têm nas
atividades agrárias o principal mercado, seja quanto a comercialização de produtos, de
matérias-primas e/ou de serviços.

Estudou-se o uso estratégico da Tecnologia de Informação, para a gestão de
estoques e custos de café por qualidade, a partir da análise do caso de uma grande
cooperativa de produtores de café, Utilizou-se a classificação dos cinco níveis de
VENKATRAMAN (1994) para identificar em que estágio do processo de evolução para o
uso da TI a cooperativa se encontra.

A partir do desenvolvimento do "Mapa de Atividade do Processo", ferramenta
proposta por PIAW (1998), foram avaliadas as operações de preparo do café na
cooperativa e o sistema de gerenciamento de estoque. Avaliou-se, também, a estrutura
operacional em funcionamento e a necessária, bem como os recursos tecnológicos
disponíveis para a gestão de estoques e custos por qualidade, evitando-se as atividades que
gerassem desperdícios. Foram estudadas as coletas de dados e o tratamento das
informações relevantes para a gestão de estoques e custos, bem como seus processos de
monitoramento.

3.2 Universo de Estudo - Considerações metodológicas sobre o "estudo de
casos,"

Este trabalho constitui-se um estudo de caso na Cooperativa Regional dos
cafeicultores em Guaxupé Ltda. (COOXUPÉ). Procurou-se estudar os efeitos da TI na
informatização das operações internas da COOXUPÉ e no gerenciamento de estoques e
custos, para subsidiar as decisões na comercialização de café. Para GODOY (1995) e
TRIVINos (1992), o propósito fundamental de um "estudo de caso" é analisar uma
unidade social, que pode ser um indivíduo, um grupo deles, uma organização, uma
instituição e até mesmo uma comunidade, Para Y1N (1984), "o estudo de caso é uma
forma de pesquisa empírica que investiga os fenômenos contemporâneos dentro do seu
contexto de vida real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não
estão claramente estabelecidas, ou se utiliza de múltiplas fontes de evidência".

OOOOY .(1995) observa que os estudos de caso têm se tomado uma estratégia de
pesquisa preferida pelos pesquisadores quando eles procuram responder "por que e como"
certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos
estudados e quando o foco de interesse é sobre os fenômenos atuais, que só poderão ser
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analisados dentro de um contexto de vida real. Os estudos de caso permitem também uma
interação mais direta entre o objeto e o sujeito da pesquisa, possibilitando a busca
específica de significados que particularizam a realidade em questão.

BENBASAT, GOLDSTEIN & MEAD (1987) apontam a metodologia do estudo
de caso como apropriada para determinados tipos de problemas, como aqueles em que
pesquisa e teoria estão em estágio inicial de formação ou aqueles baseados na prática,
quando a experiência dos atores é importante e o contexto de ação é critico. Para os autores
três razões principais justificam o estudo de caso como a estratégia mais apropriada em
dado contexto de pesquisa: (1) a possibilidade de estudar sistemas de informação no
ambiente natural, de aprender sobre o estado da arte e de gerar teorias a partir da prática;
(2) a possibilidade de responder a perguntas do tipo "como?" e "por quê?" , ou seja,
compreender a natureza e a complexidade do processo em jogo; (3) a possibilidade de
pesquisar uma área na qual poucos estudos prévios tenham sido realizados.

Importantes considerações metodológicas sobre o uso científico do "estudo de
caso" foram feitas por POZZEBON & FREITAS (1997). Os autores sugeriram o estudo
de caso como um método não apenas aplicável com rigor, sob o ponto de vista científico,
mas também como adequado para conduzir diversas das atuais investigações na área de
Sistemas de Informação:

"0 estudo de caso é definido como aquele que examina um fenômeno em
seu ambiente natural, pela aplicação de diversos métodos de coleta de dados,
visando obter informações de lima ou mais entidades. Essa estratégia de
pesquisa possui caráter exploratório, onde nenhum controle experimentai ou
de manipulação é utilizado. Além disso, as fronteiras do fenômeno não são
evidentes. Os resultados do estudo dependem fortemente do poder de
integração do pesquisador, de sua habilidade na seleção do local e dos
métodos de coleta de dados, bem como de sua capacidade de fazer mudanças
no desenho de pesquisa de forma oportuna. "

POZZEBON & FREITAS (1997)

A unidade de análise, nos estudos de caso, pode ser composta por indivíduos,
grupos ou organizações, ou ainda por projetos, sistemas ou processos decisórios
específicos. A determinação da unidade de análise deve ser resultante de exame cuidadoso
das questões de pesquisa. Quando uma pesquisa é altamente exploratória, um único caso
pode ser útil como estudo piloto. Nesse contexto, o objetivo pode ser determinar a
apropriada unidade de análise e familiarizar o pesquisador com o fenômeno.

É fundamental que o pesquisador decida entre a utilização de caso único ou de
múltiplos casos. Segundo Yin (1984), um único caso é apropriado quando: (1) é
revelatório, ou seja, é situação previsivelmente inacessível para investigação científica; (2)
representa caso critico para testar teoria bem formulada; (3) é extremo ou único.

Múltiplos casos são desejáveis quando a intenção da pesquisa é a descrição de
fenômeno, a construção de teoria ou o teste de teoria. Em relação ao local de pesquisa,
pode-se considerar um projeto com múltiplos casos como análogo à replicação realizada
com experimentos tradicionais múltiplos.

LEONARD-BARTON (1990) apresenta uma metodologia dual, que combina
estudo de caso longitudinal (um único local) com análises retrospectivas de múltiplos
estudos de caso (vários locais). O autor sustenta que uma metodologia científica não
precisa envolver elementos como controles de laboratório, controles estatísticos,
proposições matemáticas e observações replicáveis. O estudo de caso pode atingir
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objetivos científicos por outros meios (controles naturais, proposições verbais, teste de
uma mesma teoria através de novas predições, novas observações mais que replicações das
mesmas). A generalização é produto de sucessivos testes através de um conjunto de
ambientes, não um único teste em um único ambiente.

Segundo Yin (1984), a lógica que está sob múltiplos estudos de caso é similar à
que guia múltiplos experimentos. Cada caso pode ser selecionado de forma a predizer
resultados similares (replicação literal) e a produzir resultados contrários, com razões
prognosticáveis (replicação teórica). O autor ressalta que a limitação mais significativa nas
retrospectivas é a dificuldade para determinar causas e efeitos de eventos reconstruídos.
Por outro lado, um estudo de caso longitudinal aumenta a validade interna por permitir a
delimitação de causas e efeitos.

3.3 Instrumental de Análise
O trabalho buscou avaliar a medida em que a TI modificou e reconfigurou a

gestão de estoques e custos na Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé
(COOXUPÉ), bem como de que formas esta tecnologia poderá e deverá contribuir para
futuras evoluções nesta atividade. Foram empregadas quatro técnicas de coletas de dados:
revisão bibliográfica, observação direta, análise documental e entrevista semi-estruturada.

1. Revisão Bibliográfica: com a finalidade de levantar o "estado da arte" do uso da TI nas
organizações em geral e no agribusiness.

2. Observação Direta: com a finalidade de verificar a forma como as tecnologias de
informação são utilizadas, quais as variáveis mais importantes e como o controle de
estoques e custos é realizado. Na maior parte do caso estudado, esta observação foi do tipo
não participante no que diz respeito ao uso histórico e atual da TI. Por outro lado, a
presença do pesquisador na cooperativa acabou por provocar questionamentos e reflexões,
levando a estudos conjuntos e propostas de algumas modificações no sistema existente,
configurando, assim, uma observação do tipo participante.

3. Análise de Documentos: com a finalidade de buscar informações sobre os métodos
operacionais e controles utilizados. Foram considerados documentos oficiais como:
relatórios de atividades, listagens, folhetos de divulgação, balanços e relatórios de
desempenho. A Análise documental foi também utilizada como técnica para o
aprofundamento e verificação da fidedignidade de informações obtidas por meio das
entrevistas e observações.

4. Entrevistas: Com a finalidade de apreender os principais impactos do uso da TI para o
gerenciamento de estoques e custos, bem como para a comercialização do café pela
cooperativa.

A entrevista é um dos principais instrumentos de coleta de dados que um
pesquisador tem a sua disposição. Para TRIvrNOS (1992) uma entrevista semi-estruturada
parte de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à
pesquisa e que em seguida, oferecem um amplo campo de informações ao entrevistado.

Neste trabalho, entrevistaram-se vários membros da diretoria da COOXUPÉ
(Superintendentes e gerentes), bem como pessoal de nível administrativo, operacional e
cooperados. As entrevistas e análises documentais ocorreram durante os anos de 1996 e
1997. Foram entrevistados os executivos responsáveis pelo planejamento, comercialização,
controladoria, sistemas e informática, métodos e processos, etc., procurando verificar os
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impactos que a adoção da TI e as mudanças de estratégia produziram. estão produzindo e
ainda irão produzir sobre a forma como é realizada a gestão de estoques e custos, ao
subsidiar a comercialização de café pela cooperativa. Utilizaram-se entrevistas
estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, de acordo com a situação a ser avaliada,
a pessoa a ser entrevistada e a natureza da informação.

FORMA DEAVALIAÇÃO
o impacto da TI sobre as atividades de comercialização da cooperativa foi

avaliado através de uma análise temporal, enfocando-se três momentos:

1. Período inicial do uso da TI para as atividades de comercialização. Neste período a
base instalada da TI era relativamente precária, e seu uso era em caráter experimental,
constituindo, antes de tudo um processo de aprendizado.

2. Época atual de realização da pesquisa. Neste período o uso da TI já está bastante
difundido e consolidado e aparentemente sua configuração atende praticamente a todas
as necessidades operacionais para a comercialização.

3. Cenário futuro. Este período é prospectivo, correspondendo ao alcance estratégico
para os próximos anos. Foi desenvolvida uma análise sobre as perspectivas e
tendências do uso da TI para a comercialização de café.

Para coletar as informações necessárias a este trabalho, avaliaram-se os resultados
práticos e concretos da cooperativa e das principais organizações relacionadas à mesma,
através do seu desempenho operacional, e também verificou-se a opinião e percepção das
pessoas envolvidas nos processos gerenciais e decisórios. Isto foi feito utilizando
questionários elaborados com a finalidade de identificar os diferentes resultados e
percepções sobre os principais atributos dos sistemas de informação e da inteligência
empresarial. A escolha dos atributos a serem investigados foi feita mediante revisão de
literatura e também mediante entrevistas prévias com algumas organizações selecionadas,
com a finalidade de se ter uma percepção geral dos problemas que estão sendo enfrentados
na atualidade.

A partir do conhecimento do "estado da arte" do uso da TI na cooperativa, e dos
principais fatores considerados na gestão de estoques e custos e na tomada de decisão
sobre a comercialização, foi desenvolvido um modelo conceitual para o controle e o
conhecimento do real custo do café por qualidade, possibilitando a correta apuração do
resultado econômico. Este modelo tem o objetivo de melhorar o controle estratégico dos
estoques e custos de café e o planejamento operacional do preparo dos blends.

3.4 Procedimentos básicos - Etapas da pesquisa
Como procedimentos básicos na execução deste projeto de pesquisa estão a

revisão da literatura disponível sobre o assunto'' e o levantamento de opiniões e
informações complementares, junto à diretoria e técnicos da COOXUPÉ.

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, descritas na Figura 8. O loop da
primeira etapa repetiu-se várias vezes, levando à melhor definição ("refinamento") do

6 Palavras-chave da pesquisa: Complexo Agroindustrial do Café, Agribusiness ou Agronegócios, Sistemas
de Informação, Tecnologia de Informação. Tomada de Decisão, Estratégias competitivas. Gestão Econômica
Cooperativas agrícolas, Mercado de Café. Planejamento da Produção e da Comercialização de Café.
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problema estudado e dos objetivos do trabalho. Somente quando se percebeu a clara
delimitação do problema objeto de estudo (o qual mostrou-se relevante também à diretroria
da empresa estudada), é que se partiu para a segunda etapa. As fases da pesquisa são
descritas a seguir.

1. Levantamento e revisão crítica da bibliografia disponível a respeito de Tecnologia da
informação, gestão de estoques e custos, diferenciação por qualidade e gestão econômica;

2. Pesquisa de campo para identificar: (a) os métodos usados para a gestão de estoques,
custos e o processo de comercialização de café; (b) dificuldades e mudanças; (c) os usos
estratégicos da TI para estes fins.

Compilação e Análise critica

IRESULTADOS DA 1 • ETAPA: dos resultados

Definição do Após várias repetições
.J l,.

Tema/Problema, sucessivas do loop desta Estudo comparativo da
Justificativa, Análise etapa, com aperfeiçoamento literatura selecionada com os
Objetivos e preliminar e dos instrumentos de coleta

~> resultados obtidos

Hipóteses
Refinamento do de dados [tema/problema, LJ V ~ç

J ~ dos objetivos e

[11-/
.J IdentificaçYo das variáveis

hipóteses

I~
Obten odos mais importantes para a

Levantamento primeiros gestão de esta ues e custos

Bibliográfico e r==-u resultados a serem
Revisa<>Critica trabalhados

Desenvolvimen"{, e propostado Ref. Teórico
Aplicação dos de um Modelo Conceitual para
Instrumentos

\ .../ • Observaçlo
o gerenciamento de estoques

e custos de café por qualidade

Elaboração dos
Direta, I

• Análise
instrumentos de tFcoleta de dados

Documental Elaboração das

mais adequados
• Entrevistas • Conclusões gerais

a cada caso. Pesquisa r=: • Observações sobre as

de campo na limitações do estudo

Identifl~ '7
Cooxupé • Sugestões para futuros

trabalhos

processos, casos, ? z- ETAPA
cargos e funções F

a serem 1aETAPA RESULTADOS DO TRABALHO:investigados

• Análise do Agribusiness do café (CAC)
• Análise do uso estratégico da TI para subsidiar a gestão das cooperativas
• Aplicação e validação dos conceitos estudados em um estudo de caso
• Desenvolvimento de um Modelo Conceitual para a solução do problema
• Contribuição para o aumento da compelitividade das cooperativas

Figura 8- Procedimentos básicos: etapas de desenvolvimento do trabalho

3. Compilação e análise crítica dos resultados obtidos e estudo comparativo da literatura
selecionada com a pesquisa de campo, objetivando: (a) definir as características do CAC
(cadeia do café); (b) identificar e acompanhar todas as fases relacionadas: coleta de dados
e geração da informação, processamento, armazenamento, análise e utilização pelo usuário
final para a tomada de decisão; (c) conhecer as variáveis fundamentais da tomada de
decisão com relação à gestão de estoques e custos, como subsídio à comercialização;

4. Elaboração do modelo conceitual para a gestão de estoques e custos de café por qualidade,
visando ao aumento da competitividade; teste e simulação do modelo, com dados reais.

5. Elaboração das Conclusões gerais e de sugestões para futuros trabalhos, tendo em vista as
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limitações enfrentadas e aspectos não explorados ou explorados superficialmente nesta
pesquisa.

4. Resultados e Discussão

4.1. Descrição da Empresa Analisada

4.1.1 Apresentação geral da COOXUPÉ

A Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé LIda. - COOXUPÉ - foi
fundada em 1932 por um grupo de 24 produtores rurais, em meio a uma grave crise
financeira mundial, como cooperativa de crédito para a cafeicultura. Passou a atuar, a partir
de l 957, na área de produção, padronização e comercialização do café. A despeito das
adversidades enfrentadas pelo setor no periodo de sua existência, a força da união e do
trabalho foram suficientes para superá-las, alçando-a a uma posição de destaque na
cafeicultura brasileira.

A COOXUPÉ tem a sua sede matriz na cidade de Guaxupé, no estado de Minas
Gerais. Seu quadro social, atualmente, é formado por 6.800 cooperados produtores rurais,
distribuídos em 57 municípios que compõem a sua área de abrangência, no sul e triângulo
mineiro e no norte de São Paulo. Atualmente a cooperativa conta com 948 funcionários, e
é administrada por um Conselho de Administração, formado por 9 Membros Efetivos,
obrigatoriamente, cooperados e eleitos em Assembléia Geral Ordinária, com mandato para
4 anos, Além disso, a estrutura administrativa conta ainda com uma Diretoria Executiva,
um Conselho Fiscal, Superintendências e Assessorias, cujos titulares são contratados pela
Presidência, mediante aprovação do Conselho de Administração

A COOXUPÉ destaca-se como a maior cooperativa privada de café do mundo,
sendo a 2a Maior Cooperativa Singular do Brasil. Em 1983 recebeu o prêmio de Empresa
do Ano, conferido pela Revista Exame, no Setor da Agropecuária Nacional. É a maior
cooperativa exportadora de café do Brasil, respondendo, em 94/95, por 3,2% da exportação
nacional de café,

O crescimento da cooperativa está ligado à modernização de técnicas de plantio,
de controle de qualidade e de gestão. Sua competitividade e seu desempenho nos mercados
externo e interno dependem do aperfeiçoamento e da diversificação de suas atividades.
Isto é preocupação constante de sua diretoria, que está promovendo, agora, com o
investimento contínuo em seu principal negócio, o café, agregando valor a suas matérias-
primas, verticalizando a produção e incentivando o desenvolvimento de novas culturas.

Instalada em uma região que produz cerca de 2,6 milhões de sacas por ano, a
COOXUPÉ recebe e comercializa a produção de seus associados, equivalente a 1,3 milhão
de sacas/ano em uma área de 212.500 hectares plantados em café. Este volume representa
hoje 1,4% da produção mundial e 6,5% da produção brasileira. É o 9° maior grupo
agropecuário do Brasil em faturamento. Foi, em 1996, o 5° Maior Exportador Brasileiro de
Caie Verde, comercializando 56b mil sacas. A qualidade de seu produto lhe garante
participação ativa no mercado internacional, com destaque para Alemanha, Itália, Holanda,
Bélgica, EUA e Japão, conhecidos por sua sofisticação e exigência de paladar.
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A produção e exportação da COOXUPÉ são favorecidas pela localização
geográfica da área de influência da cooperativa. Servida por moderna malha viária que leva
aos grandes centros consumidor de São Paulo e Rio de Janeiro e, no caso do mercado
externo, ao porto de Santos, conta com excelente suporte de telecomunicação e energia
elétrica para garantir suas operações e expansão.

Além de todos os serviços que presta a seus cooperados, nos moldes
cooperativistas, a cooperativa os mantém informados das tendências do mercado, evitando
o aviltamento dos preços das suas produções (café, milho, arroz e feijão Te...) e procura
manter os insumos e outros artigos consumidos na lavoura e pecuária nas melhores
condições de preços. Para a economia da cidade e da região a cooperativa exerce papel
fundamental, mantendo 948 funcionários diretos, com um padrão de salários compatível
com os outros centros produtores e consumidores.

A importância da COOXUPÉ para a economia brasileira pode ser evidenciada
pelas análises realizadas pela imprensa especializada. A cooperativa obteve as seguintes
classificações no ano de 1996, conforme balanço da Revista Exame - Melhores e Maiores -
Edição de 1997: ocupava a 168 posição brasileira no setor de agribusiness por Receita
Operacional Bruta. Com base na ponderação pontuada de seis fatores (Liderança de
Mercado / Rentabilidade, Crescimento, Liquidez, Endividamento e Vendas por
Empregado), é feita uma nova classificação, que recebe o título de "Excelência
Empresarial", no segmento do agribusiness a COOXUPÉ, classificou-se em 9° lugar. De
acordo com o Balanço Anual da Gazeta Mercantil - Edição 1996 - é a 28 Maior Empresa de
Minas Gerais no setor específico (Agricultura, Pecuária, Carne, Fumo e Alimentos), e a
138 Empresa do Estado de Minas Gerais.

A cooperativa subiu onze posições no ranking das 500 maiores empresas do
Brasil, fechando o ano de 1997 em 205

0

lugar. Em 1996, a pesquisa anual da Gazeta
Mercantil e Revista Exame apontaram o faturamento e desempenho operacional da
COOXUPÉ na 2163 posição. A Revista Exame incluiu a COOXUPÉ no segmento
"comércio atacadista", na edição 1998, em que a cooperativa aparece em 50° lugar no país.

Para elaborar esta classificação, de acordo com a metodologia utilizada pela
revista, foram avaliados seis critérios empresariais e, neste caso, a cooperativa conquistou
quatro posições de destaque: 8° lugar em crescimento (maiores crescimentos de vendas no
ano, já descontada a inflação); 4° em rentabilidade (retomo do investimento obtido no
ano); 3° em liquidez (reais disponíveis para cada real de dívida da empresa); e liderança
total em vendas por empregado (com quanto cada empregado contribui em vendas por
ano). Com estes resultados, a COOXUPÉ obteve, também em 1997, o título de "excelência
empresarial" .

Nas edições anteriores do ranking das 500 maiores empresas do Brasil, a
COOXUPÉ estava sendo enquadrada no setor agropecuário e aparecia entre as dez
cooperativas de maior atividade no país. Em 1994, figurou na 43 posição entre as
cooperativas brasileiras pelos resultados de vendas. Em 1993, foi 5° lugar em
produtividade e 6° em crescimento. Em 1992, a cooperativa já havia sido eleita a "empresa
do ano" pelo melhor desempenho obtido no setor agropecuário brasileiro.

As atividades com o café somam 54,7% do faturamento da COOXUPÉ, incluindo
também uma torrefação. A segunda maior parcela do faturamento, 27%, fica com as lojas.
Suas outras unidades de negócio incluem a avicultura, que detém 4,0% do faturamento,
produzindo 4,2 milhões de frangos por ano através de um regime de integração com os
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cooperados. A produção de rações responde por 7,0% do faturamento e a comercialização
de 60 mil toneladas de milho por ano soma outros 3,0%. Cumprindo seu papel de
prestadora de serviços à produção agricola de sua área de abrangência, a Cooperativa tem
nas atividades de transporte, armazenagem e silo para cereais, com capacidade estática de
15 mil toneladas, 3,0% de seu faturamento. Por último, há ainda a produção de
hortiírutigranjeiros, que representa 1,3% do faturamento.

4.1.2 Unidades e volumes de Negócios

Distribuídos em seus 15 núcleos de operação, a COOXUPÉ conta com 1°
armazéns para recebimento, preparo e padronização do café. Estes núcleos prestam
serviços de assistência técnica através de seus 26 engenheiros agrônomos, além da
comercialização de café e cereais. Cada um deles tem uma loja para o fornecimento de
insumos agrícolas e equipamentos, que apoiam a produção, respondendo hoje por cerca de
27% do faturamento da Cooperativa. Seu funcionamento é pautado pelo compromisso de
satisfação das necessidades dos cooperados. Gera um saudável e diário relacionamento
entre todas as partes envolvidas, criando um intercâmbio sempre atualizado de
informações.

A COOXUPÉ está sediada no estado de Minas Gerais, que concentra quase 50%
da produção brasileira de café, e atua mais expressivamente nas regiões sul e do Cerrado
deste estado, onde se produz o melhor café do país. Sua área de abrangência tem 56
municípios, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, com uma população total de
1.150.000 habitantes. Destes, 170.000 estão de alguma forma ligados a atividade da
COOXUPÉ - que emprega diretamente 1.100 funcionários. A qualidade de seu produto lhe
garante participação ativa no mercado internacional, como Estados Unidos, e com destaque
para Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália e Japão, conhecidos por sua sofisticação e
exigência de paladar. Para agilizar as relações com o exterior, a COOXUPÉ possui um
escritório em Santos, voltado para as questões de importação e exportação de café.

Os compradores externos de café são exclusivamente indústrias, e como a
COOXUPÉ não possui escritórios no exterior, os contatos internacionais são feitos através
de agentes exclusivos. O escritório da COOXUPÉ em Santos é considerado uma empresa à
parte, e exerce funções importantes para a cooperativa, tais como: contatos freqüentes com
operadores, concorrentes e clientes no exterior, operações de embarque e câmbio e
atualização de preços do café arábica praticados pelos exportadores concorrentes na praça
de Santos. A COOXUPÉ comercializa o café produzido por seus cooperados e também
comerciaiiza o café comprado de terceiros.

Resultados Econômicos
A COOXUPÉ fechou o ano de 1994 (ano de início deste estudo) com a

comercialização de 1.247.283 sacas de café. Aumentou o volume exportado em 10,64%
somando,em 1994,474.681 sacas exportadas. Esses dados colocaram a cooperativa como
o 80 maior grupo exportador de café brasileiro. Sua área de exportação atingiu 29 mercados
com, aproximadamente, 30 diferentes "blends" de café. A COOXUPÉ encerrou o ano de
1994 com um faturamento da ordem de US$ 300.940.793,10 (Folha Rural COOXUPÉ,
15/03/95).
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Muitos progressos foram feitos, e, em 1997, a COOXUPÉ quebrou seu próprio
recorde ao exportar 637.625 sacas, o equivalente a US$ 130 milhões. Neste ano firmou-se
como a 2a colocada no ranking dos exportadores brasileiros de café.

As atividades com o café somam 54.7% do faturamento da COOXUPÉ. Este
percentual inclui uma torrefação em fase de ampliação. A segunda maior parcela do
faturamento, 2,7%, fica com as lojas. A avicultura detém 4.0%, produzidos 4,2 milhões de
frangos por ano através de um regime de integração com os cooperados. A produção de
rações responde por 7.0% do faturamento e a comercialização de 60 mil toneladas de
milho por ano soma outros 3.0%. Espelhado mais uma vez seu papel de prestadora de
serviços à produção agrícola de sua área de abrangência, a Cooperativa tem nas atividades
de transporte, armazenagem e silo para cereais, com capacidade estática de 15 mil
toneladas, 3.0% de seu faturamento.

A produção de hortifrutigrangeiros representa hoje 1.3% do faturamento da
COOXUPÉ. É uma área potencialmente expressiva de sua atuação, evidenciando o
aproveitamento da sólida experiência com o café, que permitiu a abertura de uma nova
frente na diversificação de negócios. Esta alternativa resulta da percepção de oportunidades
de mercado no país e no exterior, e é também característica de uma tendência da região de
produzir e industrializar frutas e legumes. A Cooperativa provê para estes produtos uma
forte estrutura para receber, padronizar e comercializar - esta última função apoiada por
pontos de venda própríos no Ceagesp, em São Paulo, o maior centro comercializador de
alimentos da América Latina.

O estímulo que está sendo dado a esta área conta com fortes aliados naturais - solo
e clima altamente favoráveis não só a frutas de regiões temperadas, como figo, pêssego,
maçã e ameixa, mas ainda a culturas como a do limão, tomate, batata e diversas espécies
de hortaliças. No caso da laranja, por exemplo, a região responde atualmente por 1,5% da
produção mundial em 12.000 hectares e, na da cebola, em 6.500 hectares colhe
aproximadamente 120.000 toneladas por ano, abastecendo a quase totalidade do mercado
nacional deste produto em determinada época do ano.

4.1.3 Áreas de atuação e Infra-estrutura disponível

Em Guaxupé estão localizadas as principais instalações da Cooperativa: armazéns
com área total de 12.300 m2, com dois desvios ferroviários e capacidade estática para
abrigar 650 mil sacas de café. Considerando, porém, que o café é uma mercadoria de giro
dinâmico, a Cooperativa, atualmente, pode receber e padronizar até 1.500.000 sacas de
café por ano.

Para que o café possa ser exportado, há necessidade de que o mesmo seja
"padronizado", de modo a atender os grandes mercados consumidores mundiais (Estados
Unidos e Europa) que são cada dia mais competitivos e exigentes em qualidade. Esse fato
faz com que a Cooperativa procure sempre atualizar suas instalações de máquinas, as mais
modernas e eficientes e o café pode ser preparado com a maior perfeição. Isso se constitui
em dupla vantagem aos associados, pois a comercialização tornou-se mais fácil e mais
rentável ao produtor. Com o maior rendimento que essas máquinas oferecem, as taxas de
preparo cobradas pela Cooperativa tendem a decrescer. Há, hoje, na Cooperativa, 44
máquinas eletrônicas, modernas, para "catação" de café, trabalho que antigamente era feito
manualmente. Essas máquinas, de mecanismo sofisticado, conseguem, pela diferenciação
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de cor, rejeitar os grãos defeituosos como verdes, pretos, ardidos etc., que depreciariam o
lote. Esse conjunto de eletrônicas e mais uma série de máquinas destinadas à limpeza e
separação por peso e tamanho das favas, consegue a Cooperativa padronizar 5.000 sacas de
café diariamente.

A Cooperativa dispõe, ainda, para prestar serviços ao cooperado, principalmente
ao pequeno produtor, instalações para seca e beneficio de café. O produtor, conforme o
nível de sua produção, pode simplesmente colher o café e enviá-lo para a Cooperativa, que
irá fazer todas operações subsequentes. A Cooperativa mantém uma rede de lojas com
insumos básicos, como: produtos veterinários, fertilizantes, corretivos, defensivos,
máquinas e ferramentas, das melhores procedências e preços, necessários à produção
agropecuária de seus associados.

4.2. Aplicação da Tecnologia de Informação na Cooperativa

4.2.1. Antecedentes

No passado, as atualizações das cotações de preço de café no mercado internacional
eram feitas por meio de pesquisas no mercado, realizadas por agentes locados nos
principais portos de comercialização de café (Nova York, Hamburgo, Gênova e
Rotterdam), de onde informava-se por telefone, as cotações dos preços correntes nesses
mercados para os exportadores em Santos. Com o tempo, este processo evoluiu para o
Telex.

As informações de preços eram freqüentemente manipuladas, tanto no exterior
como em Santos, gerando uma distorção nos preços, o que diminuuia as margens de
comercialização da cooperativa e dos cooperados e aumentava a margem dos
intermediários internos e externos.

As operações internas da cooperativa eram muito demoradas, destacando-se,
principalmente, a lentidão na troca de informações entre os núcleos e a matriz, nos serviços
administrativos, no controle de estoques, na contabilidade, na tesouraria, no setor
financeiro, no departamento de recursos humanos e no cadastro de cooperados. Fazia-se
grande esforço para processar os títulos a pagar, principalmente os do café fornecido pelos
cooperados, e a duplicidade de trabalho era comum em muitas operações. Os poucos
softwares que auxiliavam no processamento destes serviços não tinham conectividade com
a matriz devido ao uso de diferentes sistemas operacionais. Nessa época os núcleos tinham
autonomia para decidir sobre os investimentos em informática, o que trouxe problemas de
conectividade na implantação da Tecnologia de Informação.

A COOXUPÉ iniciou sua informatização em 1982, com a instalação de seu CPD,
com o objetivo de melhorar o nível de informações internas e o atendimento aos
cooperados. Este esforço colocou a cooperativa no primeiro nível de VENKATRAMAN
(1994), onde as empresas automatizam certas atividades visando a aumentar a
produtividade e reduzir custos, principalmente de mão-de-obra.

Optou-se inicialmente por um computador LABO 8034. O desenvolvimento dos
sistemas sempre foi feito pela equipe de analistas e programadores da própria cooperativa.
A implantação dos serviços iniciou-se pelo Sistema Contábil, seguido pelo Sistema de
Contas a Pagar e a Receber. Em 1983 foi implantado o Controle de Estoque de Lojas e o
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Sistema de Folha de Pagamento, bem como desenvolveu-se o Sistema de Entradas de
Mercadoria. Neste ano o hardware foi substituído por um LABO 8038 com capacidade de
270 Mb.

Em 1984 foram desenvolvidos o Sistema de Análise de Solo do Laboratório, o
Sistema de Fluxo de Caixa (financeiro) e o Sistema de Ativo Fixo (contabilidade). Em
1995 a COOXUPÉ informatizou o controle de estoques de seus produtos agrícolas através
do Sistema de Produtos Agrícolas (SPA). Esse processo, antes manual e lento, passou a
fornecer aos cooperados e à administração da cooperativa posições (saldos) atualizadas dos
estoques de café depositados e comercializados.

Em 1986 houve nova troca de hardware, com a aquisição de um LABO 8043, com
capacidade de 540 Mb. Em 1987 foi desenvolvido um sistema próprio de Controle de
Estoques de todas as lojas da COOXUPÉ, que foi implantado em 1988. Esse ano marcou o
início do processo de microinformática na cooperativa. As empresas percebiam a
necessidade de utilizar micros menores, descentralizados e mais possantes na geração de
informações rápidas e precisas. Assim a cooperativa criou sua área de informática para
apoiar os departamentos.

Em 1989 foi implantado um método de O&M para a padronização dos formulários
utilizados, e 1990 marcou o início do Plano Diretor de Informática (POI), o qual foi
executado pela consultoria Ernest & Young. O POI apontou necessidades de maiores
informações, o que exigiu uma revisão dos processos até então adotados. A partir daí a
visão dos usuários passou a orientar os trabalhos desenvolvido pelos profissionais de
informática da cooperativa.

Uma nova substituição de hardware foi realizada em 1991, tendo sido adquirido
um equipamento IDM 4381-P21, com capacidade de 3,2 GB, para suportar a base de dados
da cooperativa. Com este equipamento toda a digitação de notas fiscais dos núcleos foi
centralizado na Matriz. As notas eram transportadas por malotes até a Matriz, e a
movimentação era tão intensa que a contabilidade chegou a exigir 30 digitadores em três
turnos diários, para processar lotes de estoques, contas a receber e contas a pagar.

4.2.2 Processo de Implantação da TI

Somente em 1992 a COOXUPÉ passou a implantar efetivamente a Tecnologia de
Informação como uma estratégia empresarial, de forma criteriosa, cautelosa. Assim a
cooperativa entrou no segundo nível de VENKATRAMAN (1994), quando iniciou a
montagem de sua infra-estrutura de informática, interligando as diversas ilhas de
automação, criadas no estágio inicial. Neste estágio as mudanças organizacionais são ainda
tímidas, mas necessárias para a criação dos incentivos necessários à continuidade do
processo.

Inicialmente foi implantada a rede interna (LAN - Local Area Network) na matriz,
trabalhando em regime on line. Depois foi implantada a rede externa (WAN - Wide Area
Network) entre a matriz e os núcleos, operando em regime off line com placa modem via
linha telefônica, sendo que a conexão dos núcleos com a matriz era feita somente no final
do expediente.

Em 1992 foi implantado o ambiente de redes Novell nas filiais com digitação dos
dados das notas fiscais em softwares programados em Clipper. As notas deixaram de ser
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transportadas até a Matriz, sendo digitadas em cada filial. Nesse ano iniciou-se o
desenvolvimento do SIN - Sistema Integrado de Núcleos, utilizando-se a linguagem
Dataflex. O SIN foi implantado nos núcleos em 1993, abrangendo entrada de mercadorias,
faturamento, livros fiscais e controle de estoques. Paralelamente iniciou-se o processo de
descentralização dos procedimentos de informática da COOXUPÉ.

Em 1994 o equipamento LABO foi desativado, e a cooperativa passou a trabalhar
com sistemas descentralizados. Todos os módulos de sistemas que atendiam os
departamentos foram reescritos em Dataflex e implantados em microcomputadores. Foi
desenvolvido um sistema para receber arquivos de notas fiscais geradas nos núcleos e
integrá-los automaticamente no equipamento ffiM. Esse processo agilizou o
processamento das informações e reduziu o número de digitadores e de erros.

O departamento de informática da cooperativa conta, em 1998, com uma equipe de
15 funcionários de desenvolvimento e manutenção desempenhando tarefas importantes na
implantação da TI, tendo desenvolvido a maioria dos softwares aplicativos, garantindo
assim a conectividade. Os softwares corporativos, como contabilidade, contas a receber,
contas a pagar, entre outros, são terceirizados, e outros chamados "tronco" foram
adquiridos prontos.

Entre os passos importantes na implantação da TI, destacam-se: a eliminação total
do processo de digitação nos núcleos, que era a principal fonte da duplicidade de trabalho;
a informatização e integração torrefadora de café, do sistema de transportes, dos
documentos fiscais, do departamento de recursos humanos e do departamento de compras
e consumo; o desenvolvimento do Sistema de Cadastro Geral dos cooperados, permitindo
acesso simultâneo a toda administração; a informatização do escritório de Santos, o
desenvolvimento do sistema de custeio direto para os núcleos; a centralização do controle
de estoques e demandas dos núcleos; a integração total dos dados entre núcleos e a matriz
em Guaxupé. Na parte de suporte técnico aos cooperados, destaca-se a informatização do
receituário agronômico e desenvolvimento de software para análise de solo, entre outros.

Em 1995 a cooperativa passou por mais uma fase de inovação tecnológica em
informática, substituindo o antigo sistema mainframe com arquitetura proprietária, para a
nova arquitetura cliente-servidor, passando a utilizar um RISK 6000/390 da ffiM no
sistema operacional UNIX, com banco de dados Oracle. Iniciou-se a primeira fase do
cabeamento estruturado, que dotou a cooperativa de cabos lógicos, elétricos e de fibra ótica
em toda a administração e no armazém de café. Assim o equipamento IBM já poderia ser
desligado, gerando maior economia.

Desse modo, a COOXUPÉ ampliou suas oportunidades de conectividade,
permitindo o acesso de qualquer ponto conectável à linha telefônica e a compatibilidade
com "qualquer" software. Gradualmente todo o banco de dados existente está sendo
transferido para essa nova arquitetura. A autonomia dos núcleos para a escolha de
softwares e hardwares terminou, sendo que essas decisões, agora, são tomadas em
conjunto, buscando a conectividade dos sistemas.

Além de soluções, a implantação da TI na cooperativa trouxe vários problemas, tais
como a evidenciação da necessidade de treinamento e adaptação do pessoal; as
dificuldades de conectividade devido à incompatibilidade entre os softwares que já
existiam na organização, e à obsoletização rápida dos microcomputadores.

Em 1996 a fase de cabeamento estruturado chegou até os núcleos. A cooperativa
criou sua Intranet, que interligou todos os usuários em rede. O correio eletrônico substituiu
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grande volume de informações, anteriormente enviado aos departamentos sob forma de
fotocópias.

A COOXUPÉ inaugurou em Agosto de 1997 sua home-page na Internet
(http://www.cooxupe.com.br). disponibilizando informações gerais sobre a empresa, como
histórico, principais negócios, informações climáticas, notícias gerais de interesse dos
cafeicultores, informações sobre novas tecnologias de produção e cuidados com a lavoura,
etc. A figura 9 mostra a home-page principal da COOXUPÉ.

i':l LoCfttion: Ihllp:II •••••••.COOl<upe.can.bll
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Figura 9 - Home-page da COOXUPÉ, com relação das informações e serviços
disponíveis.
Fonte: (http://www.cooxupe.com.br). em 01111/97, com referências alusivas às
comemorações dos 40 anos da Cooperativa.

Com a home-page, teoricamente, os cooperados passaram a ter acesso à cooperativa
via computador, porém apenas a nível de informação, faltando maior interatividade. No
entanto, a arquitetura cliente-servidor pode facilitar esse acesso, disponibilizando
informações no que diz respeito à situação de cada cooperado, como total de café
armazenado, volumes e valores negociados, cotações diárias, etc. Isto já é considerado por
alguns membros da diretoria, no entanto sabe-se que a maioria dos cooperados não tem
estrutura física nem preparo cultural para um acesso direto via Internet. No entanto,
podem-se imaginar alternativas para democratizar e facilitar o acesso a estas informações,
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através da disponibilização de terminais nos núcleos e/ou nos sindicatos rurais de cada
cidade.

4.2.3 Após a implantação da TI

Os equipamentos foram sendo substituídos à medida que havia a necessidade de
ampliação do processamento de comunicação entre matriz e núcleos, acompanhando a
evolução tecnológica. Na opinião da diretoria, a implantação da TI, com a rede interna na
matriz, resolveu grande parte dos problemas ligados às operações internas de rotina da
administração. Em 1998 os departamentos já estavam totalmente interligados e o fluxo de
informações entre eles passou a ser rápido, preciso e confiável, eliminando a duplicidade
de trabalho. Através da rede externa, os núcleos conectam-se com a matriz no final do
expediente, informando, diariamente, um resumo de suas operações: faturamento, caixa,
contas a pagar, contas a receber, posição dos estoques, recebimento de café, dentre outras
informações de rotina ligadas à administração.

Visando a incrementar o uso da TI e a aumentar sua competitividade, a diretoria da
COOXUPÉ pretende investir ainda mais nos próximos anos, tanto em software como em
hardware. Entretanto, estes investimentos deverão concentrar-se em hardware, pois com a
evolução tecnológica, as máquinas adquiridas em 1993, na maioria PC-386 (62%), já
estavam obsoletas em 1998 e a médio prazo passariam a limitar o processo de
informatização da cooperativa.

As cotações de preços do café no mercado nacional e internacional tomaram-se
ágeis e confiáveis. A COOXUPÉ atualmente possui contratos de assinatura com duas
empresas brasileiras de informações un tine: a CMA 7 e Agência EstadolBroadcast.

O grau de importância das aplicações da TI para as operações internas da
cooperativa é visto pela diretoria de acordo com a seguinte ordem: as de uso critico
(imprescindíveis), como a contabilidade, os recursos humanos, a tesouraria/finanças,
vendas, cadastro de cooperados, cobrança e o controle de estoques. As essenciais são a
logística, o receituário agronômico, a análise de solo e os documentos fiscais. O uso da
informática para atividades de marketing é visto pela diretoria como não essencial, sendo
que a cooperativa ainda não utiliza a informática para a distribuição, serviços ao
consumidor e relações com cooperados e fornecedores.

Em 1997 a cooperativa iniciou uma avaliação geral para redirecionar seus planos de
informática. Foi contratada a Trevisan Consultoria para elaborar um Planejamento
Estratégico do Uso da TI, visando a preparar a COOXUPÉ para os desafios da
competitividade e globalização do século XXI. Desta forma, a cooperativa iniciou o
terceiro estágio de VENKA TRAMAN (1994), no qual a empresa usa as TI para redesenhar
seus processos operacionais, alterando suas rotinas organizacionais.

4.3 Dinâmica da informação na Cooperativa
A fonte direta de informações sobre o mercado de café, para a COOXUPÉ, é a

empresa CMA, que fornece informações on fine, via satélite, das cotações de preços do
café no mercado futuro das Bolsas de Mercadorias de Nova York, Londres e BM&F de

7 eMA _Empresa de Tecnologia de Informação em Tempo Real- i'i.õ[' -'\J.',.~.'!.;:ll<l.~'·!".:)J
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São Paulo. Além disso a CMA também coloca à disposição notícias com ênfase nacional,
cotações do mercado financeiro e cotações da Bolsa de Mercadorias de Chicago para
outras commodities (milho, soja, trigo e óleo). Apesar da assinatura, a diretoria da
cooperativa praticamente não tem utilizado os serviços da Agência Estado/Broadcast.

13.01.9814:45 eMA TWQuotes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ULTIMO EVO Q.ULT. MAX: MIN. CABERT. ABERT. FECJf DIF.

*NY* - - - - - - - - -
KCZ7 - - - - - - - - -
KCH8 161.50 - - 162.80 158.75 15522 50.00R 159.70 +1.30

KCK8 157.00 - - 158.00 155.00 6222 00.50R 155.50 +1.50

KCN8 152.00 = - 152.00 150.00 2838 151.50 150.75 +1.25

KCU8 147.00 = - 147_00 144.50 1530 00.00* 144.50 +1.50

KCZ8 142.00 = - 142.50 140.50 1370 00.50* 140.00 +1.50

*LOND* - - - - - - - - -
CFX7 - - - - - - - - -
CFF8 1770 + - 1770 1755 3136 1765 1758 +12

CFH8 1731 - - 1738 1715 24762 1725 1720 +lI

CFK8 1712 - - 1721 1697 9291 1700 1704 +8

CFN8 1708 + - 1708 1689 1912 1689 1694 +14

*BM&F* - - - - - - - - -
CMZ7 - - - - - - - - -
CMH8 226.00 = - 227.00 225.00 1174 225.00 224.40 + 1.60

CMK8 209.00 = - 209.00 207.00 1116 207.50 207.00 +2.00

CMN8 175.00 = - 175.00 173.50 1004 173.50 173.00 +1.00

CMU8 164.50 + - 164.00 164.50 874 164.50 164.50 0.00

CMZ8 - - - - - 18 - 160.00 -

_I:~~~~~~~_~~!~s_
ULTIMO Última Cotação C.ABERT. Volume de contratos em aberto

EVO Evolução ABERT. Informações diárias da cotação de abertura
Q.ULT. FECH. Cotação de fechamento do dia anterior
MAX Cotação máxima DIF. Diferencial entre as cotações (ÚLTIMO menos
MIN. Cotação minima FECH) mostrando a tendência de alta ou de baixa

____ ._. . . .._. .• .._ do~preço~'!~~~~~.?_f.!.ttl!f~_. -_. ._

Legenda das linhas

KC
CFeM

Constante para a Bolsa de Nova York
Constante para Bolsa de Londres
Constante para a BM&F de São Paulo

Meses
F
H
K
N
U
X
Z

Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro
Novembro
Dezembro

Anos
7
8

1997
1998

--_._--_.. -_._------_._-------~._-------~_.~---..

Quadro 6 - Cotações de preços do mercado futuro de café.
Fonte: Informações fornecidas on line pela CMA à COOXUPÉ (13/01/98)
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o grupo CMA, liderado pela holding CMA Participações Internacionais e de
Mercados SI A, trabalha em quatro negócios: serviços de distribuição de informações
financeiras online, serviços de comunicação, tecnologia de comunicação e painéis
eletrônicos (painéis utilizados principalmente em bolsas com informações sobre ativos e
cotações). De acordo com Lopes (1996), a CMA possui diversos produtos orientados aos
consumidores que desejam informações financeiras on fine: o Trade Windows e o
Telechart, que informam cotações de ações, commodities, câmbio e taxas, notícias
nacionais e internacionais em tempo real, bases de dados, análises gráficas e
fundamentalistas, administração de carteira e integração a planilhas eletrônicas; o Sistema
Integrado de Câmbio (SIC), que é orientado para o controle das operações com câmbio,
desde a realização dos negócios até o acompanhamento dos contratos; e o Sistema
Integrado de Apoio a Negócios (SIAN) que recebe as informações do Trade Windows e
trabalha automatizando as operações de mesa bancária, executa o tratamento de boletagem
eletrônica das operações e realiza um acompanhamento da.s informações gerenciais e
fiscais.

A CMA é representante exclusiva no Brasil dos serviços de informações financeiras
da Dow Jones através de seu produto Telerate. No Brasil, disponibiliza as notícias da
Agência JB e da Agência Globo. Para o mercado de agribusiness, a CMA possui um
serviço com informações vindas da Agência Safras & Mercados, que pertence à própria
CMA, incluindo preços, previsões e análises sobre o setor.

O quadro 6 ilustra a dinâmica das informações das cotações de preços do mercado
futuro de café, recebidas online pela COOXUPÉ, da empresa CMA. Este quadro reproduz
a tela do terminal, no dia 13/01198 às 14:45 horas. Nas linhas constam os códigos: "KC"
que é uma constante para a Bolsa de Nova York, "CF" constante para Bolsa de Londres, e
"CM" constante para a BM&F de São Paulo. As letras que seguem após esses códigos,
representam os meses (F= Janeiro, H= Março, K = Maio, N = Julho, U= Setembro, X =
Novembro e Z = Dezembro); e os números "7 e 8" na seqüência indicam,
respectivamente, os anos 1997 e 1998.

LCE
Dividir a cotação por 1000 e multiplicá-lo
por 60.

Conversão para Sacas de 60 Kg
(Mercado Interno)

Bolsa e Tipo de Unidade das Cotações
Café neaociado

CSCE
Nova York Cents de dólar por libra peso

Café Arábica
Multiplicar a cotação pelo fator 1,3228.

Londres Dólares por tonelada
Café Conillon

BM&F
São Paulo

Café Arábica
Dólares comerciais por saca A cotação já é dada em US$/Saca
de 60 Kg

Quadro 7 - Tipo de café Negociado, Unidades das cotações e forma de conversão para
Sc/60Kg

Para interpretar o quadro 6 é necessário conhecer as unidades de cotações e as
formas de conversão para sacas de 60 Kg, utilizada no mercado interno, conforme o quadro
7. Para entender o quadro 6, vamos tomar como exemplo a linha 5, onde se encontra
"KCK8" (que significa a cotação do café na Bolsa de Nova York para maio de 1998).
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Neste caso, a última cotação do dia (ULTIMO), em cents de dólar por libra peso (US$/lb),
era 157.00 (o que eqüivale a 157.00 x 1,3228 = US$ 207.68/Sc). O preço do café fechou no
dia anterior (FECH) em 155.50 (o que eqüivale a 155.00 x 1,3228 = US$ 205,70/Sc). O
diferencial (DIF) nesse instante era de "+1.50 cents de dólar por libra peso" demonstrando
uma tendência de alta. Havia 6.222 contratos em aberto e a cotação máxima do dia havia
sido, até aquele momento, US$c/lb 158.00 (equivalente a US$ 209,00/Sc). A cotação
mínima havia sido US$/lb 155.00 (equivalente a US$ 205.03/Sc).

Os preços de café cotados on tine no mercado internacional normalmente são
maiores que os preços efetivamente pagos aos cooperados da COOXUPÉ. Esta diferença
ocorre em função de três fatores:

1. Um diferencial de qualidade, devido à existência de um padrão internacional de
qualidade exigido para o produto, além da variação da qualidade do café brasileiro de
safra para safra, de acordo com melhores ou piores condições climáticas, de floração,
de colheita, e processamento;

2. Custo de fretes, que se refere ao transporte da cooperativa até ao porto de Santos,
considerando também as taxas de transporte naval, inclusive embarque e desembarque;

3. Uma "charge" calculada pela cooperativa, que inclui a cobrança pelos serviços
prestados para a preparação do produto dentro das exigências do mercado externo
(análise, padronização, classificação por tipo e bebida, pré-limpeza e catação de pedras,
rebeneficio, catação densimétrica, catação eletrônica, sacaria nova e padronizada).
Assim a charge representa o custo da cooperativa por preparar o produto para colocá-
lo no mercado internacional e segundo seus dirigentes, seu valor é variável e não é
declarado ao cooperado, constituindo-se um "segredo" da cooperativa.

De acordo com a metodologia proposta por TORRES (1994a e 1994b),
considerando as três dimensões de pesquisa de aplicações potenciais para as tecnologias de
informações, os principais usos da TI na COOXUPÉ, até o ano de 1998 são:

1. Em sistemas de gerenciamento de dados, como: bancos de dados sobre preços,
cotações e tendências, ou ainda de resultados da comercialização de café em anos
anteriores, e até mesmo histórico de temperaturas e análise de risco de geadas nas
regiões cafeeiras. Recentemente, estes bancos de dados foram disponibilizados na
home-page da cooperativa.

2. Em ambientes de desenvolvimento e ferramentas de produtividade: cooperativa dispõe
de uma equipe de analistas e programadores e desenvolve seus próprios sistemas.

3. Em ferramentas para executivos (suporte a decisões): para tomada de decisão utiliza-se
principalmente o Sistema de Produtos Agrícolas (SPA). Esse processo fornece posições
(saldos) atualizadas dos estoques de café depositados e comercializados, que são as
bases das decisões de comercialização pela cooperativa ..

4. Em serviços oferecidos nas redes. Atualmente são oferecidos serviços de
comunicações, acesso a bancos de dados internos e externos. A cooperativa
disponibilizou em sua home-page, acessível somente aos funcionários, mediante senha,
o seu BDI (Boletim de Diário de Informações), onde divulga informações imediatas de
ações a serem desenvolvidas no dia ou semana, bem como a cotação diária do café por
grupo de qualidade. Para obter cotações de preços do café no mercado nacional e
internacional, a COOXUPÉ atualmente possui contratos de assinatura com duas
empresas de informações on fine: a eMA e Agência Estado/Broadcast. Desse modo,
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tem acesso em tempo real às cotações da bolsa. O uso do e-rnail ainda está em estágio
inicial, mesmo no ambiente interno da empresa, demandando mudanças na cultura
organizacional da empresa.

As tecnologias específicas, atualmente disponíveis na COOXUPÉ, são:

1. Recursos de hardware: computadores e comunicações: fax, telefonia móvel, Internet, e
redes locais. Dispõe de um equipamento RISK 6000/390 da IBM no sistema
operacional UNIX, com banco de dados Oracle. Está implantando o cabeamento
estruturado, dotando a empresa de cabos lógicos, elétricos e de fibra ótica em toda a
administração e no armazém de café, que conta, inclusive com coletores de dados
digitais para agilizar o fluxo de informações sobre os processos de recebimento,
preparo, liga e expedição de café e reduzir erros no processamento dos dados.

2. Sistemas de Informação: utiliza principalmente o Sistema de Produtos Agrícolas
(SPA), para fornecer posições (saldos) dos estoques de café.

3. Automação de escritórios: a empresa conta com sistemas de suporte pessoal e
funcional. Todos os envolvidos com a administração têm acesso ao SPA, embora
ainda faltem sistemas que visem a integrar o pessoal envolvido na tomada de decisão
com relação à comercialização de café na cooperativa;

4. As dimensões de importância e impactos dos usos da TI nas COOXUPÉ podem ser
assim descritas:

5. Importância estratégica: fortalecimento da competitividade da organização, obtidas
pelo melhor desempenho comercial, o que ocorreu principalmente após a implantação
da rede interna e da integração com os núcleos, e o que permitiu o acesso fácil à
compatibilidade com "qualquer" software. A autonomia dos núcleos, para a escolha de
softwares e hardwares terminou, sendo que essas decisões agora são tomadas em
conjunto, buscando a conectividade dos sistemas.

6. Importância Econômico-Financeira: reduções de custos, aumentos de ganhos, melhoria
de fluxos de caixa, pelo melhor uso dos recursos disponíveis, pela eliminação de erros
e retrabalho no tratamento da informação.

7. Importância organizacional: a TI coloca-se como agente facilitador do trabalho,
eliminador de erros e integrador da organização, ganhando também a confiança dos
cooperados com relação à comercialização de seu produto, e que tem respostas rápidas
a suas necessidades: preços, saldos, qualidade, etc.

4.4 Comercialização de Café pela COOXUPÉ

A COOXUPÉ é responsável pela produção, padronização e comercialização de
uma significativa parcela do café brasileiro, sendo também a pioneira na comercialização
de cafés especiais (Speciality Coffees). Através de entrevistas com OS superintendentes e
gerentes comerciais do mercado interno e externos da cooperativa, delineou-se um modelo
operacional genérico de atuação e trabalho do setor de comercialização da COOXUPÉ.

Todos os núcleos compram café dos cooperados. Os gerentes de núcleo recebem
as informações das tendências de mercado e preço. Como o mercado de café é muito
rápido e imediato, são realizadas reuniões duas vezes por dia (às 9: 15 h e às 15:30 horas)
por telefone, usando uma linha telefônica, própria para reuniões, coordenada pelo gerente
comercial, com todos os chefes de comercialização dos 16 núcleos. Estas reuniões utilizam
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a tecnologia de "conferência telefônica" ou de reunião por telefone. Nos horários
estabelecidos, cada gerente comercial dos núcleos disca o mâsmo número e entra numa
sala de reunião por telefone. As vantagens são evidentes, podendo-se destacar a maior
rapidez nas decisões, segurança, conforto e agilidade em divulgar as informações de
mercado.

De manhã o gerente comercial da matriz transmite a situação do mercado,
chamada de bolsa de Nova Iorque, relatos do dia anterior, o que se prevê para o dia,
recebendo também informações dos núcleos, sobre o que ocorre em cada região. À tarde as
reuniões são mais objetivas, uma vez que o mercado já está trabalhando efetivamente,
tendo preços, oferta e demanda, e também j á se contatou o Departamento de Exportação
em Santos, para saber o que está ocorrendo no mercado internacional.

A comercialização da COOXUPÉ trabalha com os corretores e firmas nas
principais praças de negociação de café: Santos, Varginha, Rio de Janeiro, Vitória,
Londrina, colhendo informações sobre o que ocorre no mercado. Uma série de ligações
telefônicas garantem contatos diários com notícias e novidades do mercado de café, que
podem mudar o comportamento do mercado.

A comercialização de café no mercado interno é feita em Guaxupé, sendo que a de
mercado externo é realizada pelo escritório de Santos, com a superintendência de mercado
externo. Além de transmitir preços para os núcleos comprarem café dos cooperados, a
gerência de mercado interno faz toda a venda no mercado interno. Destacam-se como
principais clientes firmas de café solúvel, torrefações e firmas exportadoras. O contato se
faz diretamente com as próprias firmas ou por intermédio de corretores. Desse modo,
existem diversos tipos de informação do mercado, e o departamento comercial trabalha
juntamente com o departamento de classificação fazendo ligas, formando lotes, de acordo
com o interesse de cada cliente. Verifica-se o que pode ser feito para baratear o custo e
atender ao cliente, dando agilidade ás negociações. Busca-se sempre fazer negócios que
possam contemplar o produtor da melhor forma possível, ressaltando sempre que a missão
da cooperativa é ser a melhor opção para seus cooperados.

Uma cooperativa trabalha com objetivos bastante diferentes de uma firma
particular. Uma empresa privada busca comprar café ao menor preço possível, para obter
lucro, bem como vender pelo melhor preço da praça. Na cooperativa a situação é diferente:
"nosso patrão é o cooperado", nas palavras do gerente de mercado interno. Assim a
preocupação maior é pagar ao cooperado o melhor preço possível (objetivo inverso ao da
empresa privada), visando a proteger o preço para o produtor e não para explorá-lo,
pagando pouco, porque assim perderia até mesmo o incentivo para trabalhar.

A maior preocupação da cooperativa é dar ao cooperado o melhor preço possível
dentro das condições de mercado, procurando, assim, fazer o melhor negócio em termos de
venda, e repassar ao produtor no dia-a-dia o melhor preço possível do mercado. Dessa
forma, busca-se proteger o mercado e não deixar que ocorram quedas bruscas de preço.

Os gerentes de mercado da cooperativa recebem informações de todo o país, e,
com sua experiência,jelling e conhecimento, podem filtrar as informações, tirar fora o que
é "jogo de comércio", e selecionar as informações realmente importantes. O conhecimento
do que acontece internamente na cooperativa, de seus processos operacionais é
fundamental para nortear as operações de comercialização. Assim, os gerentes comerciais
têm que ter informações sobre o que ocorre no armazém, uma vez que, por exemplo, se
vender um volume muito grande de café, o armazém não consegue prepará-lo a tempo,
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nem embarcar no prazo certo, sobrecarregando-o, podendo, assim, ficar inadimplente com
os clientes. Por outro lado, o departamento de transporte também deve ser consultado, para
não sobrecarregar e saturar a capacidade fisica de transporte.

É realizada uma reunião diária (às 8: 15h) com a diretoria de todos os
departamentos, para que os gerentes comerciais possam conduzir suas vendas dentro da
capacidade operacional da cooperativa. Nas palavras de um gerente comercial, ''tudo tem
que funcionar como uma orquestra, tem que haver um perfeito sincronismo", com todos os
departamentos interligados. Às vezes pode ocorrer, por exemplo, de ter caminhões
disponíveis (transporte), mas não ser possível preparar um tipo de café específico, em
virtude das máquinas estarem ocupadas com outro tipo, tendo-se, assim, que dar
preferência àquele tipo de café, naquele dia. Outras vezes está-se comprando muito café de
cooperados, aumentando muito o saldo opção da cooperativa, sendo necessário repassar, e
tomar decisões, como não vender "café catado" (café selecionado e classificado),vender
mais café ligado, não vender certos tipos de café, dentre outras.

Assim, o departamento de comercialização deve ter a informação dos
departamentos de armazém e transporte, e, ao mesmo tempo, deve saber do departamento
de classificação se o tipo de café que se pretende vender está disponível no momento. Na
COOXUPÉ, o departamento de classificação exerce uma função importantíssima: a de
manter um banco de dados sobre os tipos de café disponível no armazém, além de manter
amostras fisicas de todos os lotes disponíveis, que são utilizadas para a formação dos
blends, facilitando a prova das bebidas resultantes.

O sincronismo buscado na gestão das operações e comercialização depende do
trabalho da comercialização. Assim os gerentes de comercialização procuram ouvir todos
os setores, antes de tomar decisões estratégicas. Não adianta, por exemplo, fazer um ótimo
negócio, isto é, vender café a um alto preço, mas não ter mercadoria para entregar, ou não
conseguir entregar no prazo exigido. Em casos extremos como este, teria que honrar o
compromisso, até mesmo comprando o café de terceiros para entregar. Assim, é preciso ter
grande cuidado e buscar informações precisas nas áreas administrativa, comercial, de
armazém (preparo e liga), de transporte, de classificação e exportação, para saber como
atuar.

Outra necessidade eminente é manter um contato direto com o departamento de
exportação (escritório de Santos), com relação aos preços obtidos para venda. Às vezes
ocorre, por exemplo, de conseguirem-se melhores preços no mercado interno que no
externo, ou vice-versa. Desse modo, tem que se procurar sempre informações sobre os dois
mercados e compará-los. A informação exata pode mudar o direcionamento de vendas da
cooperativa, e, às vezes, independe da conjuntura do mercado, tratando-se de operações
relativas a firmas individuais. Por exemplo, uma firma exportadora pode estar pagando no
mercado interno melhor preço que no externo. A firma pode ter vendido café anteriormente
e tem um preço melhor para comprar, pois não está achando mercadoria. Assim pode
pagar um preço maior que no mercado externo. Estas necessidades momentâneas de firmas
e a diferença de preço entre mercado interno e externo são refletidas nas cotações em
bolsa.

"Estes são acontecimentos que vêm mais do conhecimento do dia-a-dia do
mercado do que de teorias preestabelecidas", segundo um gerente comercial. Assim, tem-
se que ter uma grande harmonia e sincronismo para conduzir o que vai ocorrendo
internamente na cooperativa. O processo operacional de trabalho envolve:
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1. Reuniões de manhã para saber o que vai ocorrer no dia e nos próximos (por exemplo,
café vendido, com embarque agendado);

2. Informação de embarques do dia, comparando-os com a capacidade operacional
disponível;

3. Consultas a programas de trabalho, que orientam as vendas e prazos de entrega;

4. A preocupação com aspectos financeiros, para evitar "problemas de caixa": comprar
muito e vender pouco, principalmente considerando-se a qualidade do café em questão
(assunto que é tratado no Modelo Conceitual desenvolvido neste trabalho);

5. A preocupação de que a cooperativa tem que dar uma solução para o cooperado. Assim,
só em casos muito raros deixa de comprar café se este quiser vender.

5. MODELO CONCEITUAL PARA GESTÃO DE ESTOQUES E
CUSTOS DE CAFÉ POR QUALIDADE

5.1. Bases para a formulação do Modelo

o modelo foi desenvolvido para fornecer suporte em todas as fases do processo de
gestão de estoques. Os dados e informações são obtidos diretamente dos sistemas de
transações operacionais em uso, permitindo maior integração, confiabilidade e qualidade,
conforme DOS SANTOS (1997) As informações geradas devem ser oportunas,
possibilitando ações gerenciais antes, durante e depois da ocorrência dos eventos. Desse
modo, é necessário um sistema de processamento de dados distribuído e acessado direta e
interativamente pelos gestores, de acordo com suas necessidades, e atendendo às
necessidades do processo decisório.

O modelo proposto enfoca a gestão de estoques e custos para o processo industrial
de preparo do café (formação dos blends) pela cooperativa. Para o enfoque sistêmico, parte
da Metodologia de Integração de Empresa proposta por (RENTES et alli., 1996), e do
Mapa de Atividades do Processo (PIAW, 1998).

A estrutura de custos do modelo baseia-se no sistema de Gestão Econômica
GECON (CATELLI, GUERREIRO & DOS SANTOS, 1996), entendendo-se que a análise
de custos do café por qualidade pode auxiliar a controladoria a verificar o que agrega ou
não valor ao resultado da empresa, e embasar uma melhor gestão das atividades
desenvolvidas pelo setor. Desse modo, busca-se prover informações para auxiliar o
processo de comercialização do café pela cooperativa, através da mensuração dos eventos
econômicos.

Na COOXUPÉ todo lote de café é recebido dos produtores como "matéria-
prima", e caracteriza-se por sacas classificadas, que contêm um tipo de café (de R.A.), um
percentual de café do mesmo tipo e de qualidade inferior, e um percentual bem menor, de
impurezas, que será perdido. Pode-se admitir que, separados os percentuais caracterizados,
os cafés idênticos têm o mesmo valor de mercado, embora o preço pago pela saca possa
variar muito. A partir daí, admite-se que o controle possa se dar em uma ficha simples de
estoque, de entradas e saídas, formando preços médios, uma vez que são idênticos. Desse
modo, pode-se conhecer os custos por qualidade ou por R.A. Assim, a proposta de Gestão
de Custos por Qualidade do Café enfoca a criação de um sistema integrado de gerência de
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estoque que possa controlar todas as quantidades nas várias fases do processo, e, de acordo
com seu estado e posse, considerando seus preços reais.

O modelo desenvolvido partiu da necessidade de aprimorar os mecanismos de
comercialização de café pelas cooperativas de produtores, através da integração do sistema
de controle de estoques, comercialização e custos. As principais questões que regem as
operações comerciais de café pelas cooperativas podem ser assim caracterizadas:

1. O café em estoque na maioria das vezes não é propriedade da cooperativa, mas dos
cooperados, que podem vender à cooperativa ou retirá-los a qualquer momento;

2. Não há atribuição de preços porque o produto oscila a preço de mercado, não sofrendo
depreciação significativa por tempo de estocagem (exceto em casos de estoques muito
antigos, com mais de 10 anos, por exemplo).

3. A atividade da cooperativa é de comprar, processar e vender café no mercado interno
ou externo;

4. As vendas de café são dedicadas às necessidades de seus clientes, enquanto as
compras se adequam às necessidades de seus cooperados;

5. Por uma questão operacional de armazenagem, ou mesmo pelo fato de a cooperativa
não possuir em seu estoque próprio um determinado tipo de café, pode utilizar um lote
de café do cooperado para posterior compra ou devolução de produto da mesma
espécie".

5.2. Descrição do caso analisado

O Sistema de Comercialização da COOXUPÉ atua em dois mercados: no
Mercado Externo, realizado diretamente com os compradores, que são clientes diretos,
através de comerciantes e/ou distribuidores, e no Mercado Interno, comercializando com
fndústrias, torrefações e outros exportadores. A formação do preço de venda é feita pelas
condições de mercado. O preço é ditado pelas indústrias, produtores, comerciantes e pelas
Bolsas de Mercadorias, no mercado futuro.

A COOXUPÉ controla os estoques de café próprio e de cooperados, através de
uma "conta opção 9 ", que trata de negócios liquidados (café comprado pela cooperativa).
Comprando café dos cooperados, a cooperativa assume o risco. No entanto, pode operar
tanto com o café comprado dos produtores quanto com o não comprado. Esta possibilidade
dá liquidez à cooperativa que trabalha dentro de um limite fixado para negociação, em
função do risco. Isto é controlado pelo "saldo opção ", que é a diferença entre o estoque de
café da cooperativa e o dos cooperados, tomado em valor absoluto (módulo). Há um limite
prefixado pela diretoria da cooperativa para o saldo opção, que não pode ser muito baixo,
em termos de estoque fisico. Um saldo opção baixo significa que há muito estoque em
poder da cooperativa, aumentando o seu risco devido a flutuações de preço. Assim, quanto
maior for o saldo opção, mais tranqüila será a situação da cooperativa, trabalhando com
menor nsco.

8 Para maiores explicações. ver analogia com o sistema bancário. no item 5.3.: processos operacionais do
café na cooperativa.
9 Opção == direito negociável de compra de mercadorias ou títulos. ações. etc .. com pagamento em data futura
e preços predeterminados. A opção é largamente utilizada no mercado de commodities e no mercado futuro
de ações.
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Para a cooperativa é mais importante ganhar na unidade do que especular com o
preço do café, aumentando o risco. O controle de estoque disponível, dos produtos
comprados e vendidos é que forma a conta opção. O desconhecimento das características
dos tipos de café que compõem o controle de estoque fisico é que faz flutuar a conta opção
e pode capitalizar ou descapitalizar as cooperativas. Ao conhecê-los, as flutuações desta
conta poderão ser gerenciadas com maior autonomia, e esta é a proposta do modelo
desenvolvido neste trabalho.

A cooperativa não pode especular com o estoque de café disponível, uma vez que
esta mercadoria é de propriedade dos cooperados. Entretanto pode utilizar lotes de café dos
cooperados para vender e/ou formar blends, desde que possua café do mesmo tipo e
qualidade para compensar. O café depositado por um cooperado e armazenado na
cooperativa forma uma "posição" (saldo), o qual é gerenciado pela cooperativa.

Se a cooperativa especulasse com o café dos cooperados, por exemplo, vendendo
uma grande quantidade na bolsa ou no mercado à vista, poderia influenciar no preço de
mercado, mas correria um grande risco por ficar "a descoberto", sem condições de saldar
seu compromisso com os cooperados, principalmente devido às variações bruscas do
mercado de café. Desse modo, ao evitar a especulação, a cooperativa não corre riscos
inerentes a esta operação e garante o atendimento ao cooperado, orientando-o sobre a
situação do mercado e a melhor hora de vender, procurando sempre ser "a melhor opção
para o cooperado" (missão da cooperativa). A decisão sobre vender ou não é sempre do
próprio cooperado, e também o risco desta decisão.

O risco da cooperativa existe em outra operação: este risco acontece com a
possibilidade de haver um problema de "caixa" com a "conta opção": impasse que pode
ocorrer, se em determinado dia ou semana, a cooperativa comprar maior quantidade café
"Fino" (tipo RAl, por exemplo) e vender mais café "Baixo" (de qualidade inferior, tipo
RA4, por exemplo). Neste caso, a conta opção pode estar positiva em volume, mas com
saldo financeiro negativo, em virtude de ter comprado produto de alto valor e vendido
produto de valor menor. O controle de estoque utilizado atualmente não consegue
identificar estes casos. O sistema em uso pela cooperativa não possui mecanismos,
informações e parâmetros para avaliar a eficiência do negócio realizado. Por outro lado,
não se conhece o custo real do produto, trabalha-se apenas em termos Médios, não se
diferenciando por qualidade; e deste modo, não se conhece a margem de contribuição de
cada tipo de blend comercializado.

O estoque geral de café nos armazéns da cooperativa é tratado de uma forma muito
particular. Não se adequam diretamente os modelos para a determinação do nível ótimo de
estoques, nem tampouco a produção Just-in- Time - JfT. Pela caracteristica específica de
uma cooperativa de café, a organização presta serviço de armazenamento aos cooperados,
que depositam em seus armazéns sua colheita. Além disso, presta serviços de
beneficiamento, padronização e preparo de café. A cooperativa compromete-se a comprar
o produto na quantidade e no momento em que o cooperado assim o desejar, respeitando o
preço de mercado e procurando sempre oferecer-lhe a melhor alternativa de preço.

Aparentemente a cooperativa não enfrenta o problema de dimensionamento do
capital de giro. Entretanto, isto pode ocorrer quando a cooperativa utiliza o café depositado
(e ainda não comprado) para formação dos blends. Neste caso configura-se a chamada
conta opção. Assim, o clássico problema de dimensionamento de estoques, comum em
empresas industriais, apresenta-se no caso analisado como o dimensionamento e controle
da conta opção, que, em última análise, é o "estoque próprio da cooperativa". A este caso
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pode ser estudada a aplicação dos modelos para a determinação do nível ótimo de estoque
e da produção Jl'I'. Este último modelo parece mais adequado, uma vez que a cooperativa
utiliza lotes de café para a formação dos blends mediante um cuidadoso planejamento.
Excepcionalmente, em casos raros de não dispor no armazém de café da qualidade
necessária para compor um lote, a cooperativa tem que adquiri-lo no mercado para cumprir
compromissos assumidos com os clientes.

5.3. Processos operacionais do Café na Cooperativa

A maior parte do café comercializado pela COOXUPÉ é da variedade Arábica,
produzido na região sul de Minas, no norte de São Paulo e no cerrado mineiro. No entanto,
existe uma pequena parcela da variedade Robusta (ou Conillon), que é produzido
principalmente no Espírito Santo, e dá origem a uma bebida tida como de "qualidade
inferior", atingindo menor preço. Este café, porém, é utilizado para a fabricação do café
solúvel, tendo boa saída no mercado externo.

A COOXUPÉ utiliza um sistema próprio de classificação por qualidade,
desenvolvido na própria cooperativa, para identificar os diferentes tipos de café com uma
classificação em RA.' s ("Remessas de Amostra"). Além disso, ainda há a classificação
pelo tamanho do grão (por peneiras). Assim, a cooperativa trabalha, em seu processamento
operacional, com cerca de 100 tipos de café por qualidade (RA' s), que são usados no
preparo e na formação dos blends (processo "liga"). Esta classificação, apesar de ter sido
desenvolvida na COOXUPÉ e destinar-se apenas a seu uso e controle operacional, tem
sido utilizada por corretores no mercado, tornando-se uma referência de classificação de
uso comum. Assim, por exemplo, é comum se referir a café tipo RA 1, RA 11, RA4 ou
RA44, que representam tipos específicos de café, considerando qualidade da bebida,
tamanho e aspecto do grão e outras características (Para maiores informações, ver Anexo
1).

Visando à integração das informações e à praticidade do modelo de análise, é
possível agrupar todos os R.A.' s trabalhados em três grupos básicos de café (padrões de
qualidade): Fino, Médio e Baixo. Assim, o Departamento de Classificação da COOXUPÉ
elaborou uma "tabela de equivalência", agrupando os tipos de café semelhantes em bebida,
preço e outras características. O grupo de café Fino considera os RA's com grãos de
tamanho e cor mais homogêneos, com melhor cuidado na colheita e que produzem uma
bebida de alta qualidade. O grupo de café Médio considera os RA's menos homogêneos e
que produzem uma bebida de menor qualidade. Já o grupo de café Baixo considera os
R.A's pouco homogêneos, com grãos apresentando maior número de defeitos, cafés "de
varreção ", com menores cuidados na colheita, na secagem e no beneficiamento. Além
disso, são incluídos neste último grupo todos os resíduos apurados nos padrões Fino e
Médio. A bebida produzida por este grupo pode ser de uma qualidade mediana, porém o
aspecto dos grãos é de qualidade inferior, desvalorizando o produto.

A COOXUPÉ recebe dos produtores café que pode ser em coco (não beneficiado,
o que se dá em pequena quantidade) e "bica corrida", termo que designa o café despolpado
e beneficiado, mas não preparado. A seguir, a cooperativa procede seu "preparo", isto é,
sua seleção e separação em componentes principais de acordo com a categoria de
classificação. Posteriormente o café passa pelo processo de "liga", que é a mistura de
vários tipos de café para a formação dos blends. A figura 10 mostra o fluxograma resumido
das operações de preparo de café pela cooperativa, desde o recebimento do produtor até a
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sua venda, que pode ser de café "bica corrida" (em pequena proporção), de café preparado
ou ligado (blends).

No processo de preparo do café, a cooperativa realiza a separação do café ''bica
corrida", recebido do produtor, nas seguintes partes:

• "R.A. catado": trata-se do café padronizado, por tipo de bebida, conforme o grupo de
classificação. Este café é peneirado e selecionado automaticamente em máquinas
eletrônicas, que procedem à separação pela cor dos grãos, que passam a apresentar, assim,
uma aparência padrão, amplamente aceita nos mercados interno e externo. Origina o café
dos grupos de qualidade "Fino" e "Médio", conforme o tipo de bebida e a aparência dos
grãos (cor, tamanho, seca, etc.).

• Resíduo: trata-se dos resíduos dos tipos de café selecionados na operação anterior. São
considerados resíduos (também chamado "escolha") por não apresentarem grãos de
tamanho comercial e também por apresentarem colorações diferentes dos padrões. No
entanto, via de regra, produzem a mesma bebida que os anteriores, embora alcancem
preços menores, em função de sua aparência mais pobre. Os resíduos fazem parte do café
do grupo de qualidade "Baixo".

• Impurezas: trata-se de materiais inertes e elementos sólidos indesejáveis, presentes no café
entregue pelos cooperados, como pedras e gravetos. Estes materiais normalmente são
descontados, uma vez que o preço a ser pago ao produtor considera o teor de pureza ou de
"catação".

O café preparado, isto é, selecionado e dividido nas partes descritas anteriormente,
é a matéria prima para a elaboração dos blends, no processo de "liga" de café. A liga é uma
mistura de cafés, composta de tipos diversos, de acordo com a preferência do comprador.
Os blends podem ser padronizados, no caso de compradores freqüentes, ou desenvolvidos
"sob encomenda". Os blends tem que atender a padrões pré-definidos de bebida, e o setor
de classificação da cooperativa executa uma espécie de "alquimia" para sua elaboração,
testando diferentes combinações que permitam obter a bebida desejada, com o menor custo
possível. No caso de elaboração de blends para o mercado externo, além do tipo de bebida,
existe uma exigência muito maior quanto à aparência dos grãos: aspecto, cor, tamanho,
cheiro, seca, torração, etc.

Para que o café possa ser preparado e "ligado" (processo de formação dos blends)
é necessário que seja "padronizado", de modo a atender aos mercados consumidores
mundiais, cada dia mais competitivos e exigentes de qualidade. Esse fato faz com que a
Cooperativa procure sempre atualizar suas máquinas, procurando manter as mais modernas
e eficientes, de modo que o café possa ser preparado com a maior perfeição Atualmente
existem na cooperativa 59 máquinas eletrônicas - 44 bicromáticas e 15 tricromáticas - para
seleção ("catação") de café, trabalho que antigamente era manual. Essas máquinas
conseguem, pela diferenciação de cores, rejeitar os grãos defeituosos como verdes, pretos,
"ardidos", etc., que depreciariam o lote. Com esse conjunto de máquinas eletrônicas e mais
uma série de máquinas destinadas à limpeza e separação por peso e tamanho dos grãos, a
Cooperativa consegue padronizar 5.000 sacas de café diariamente. A cooperativa dispõe
ainda, para prestar serviços ao cooperado, principalmente ao pequeno produtor, de
instalações para seca e beneficio de café. O produtor, conforme o nível de sua produção,
pode colher o café e enviá-lo à cooperativa, que irá fazer todas operações subseqüentes.
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Fonte: Dados da Pesquisa

Em outubro de 1997, a COOXUPÉ ampliou sua capacidade de processamento de
café, com a aquisição de quinze máquinas eletrônicas de moderna tecnologia. Consistem
em máquinas tricromáticas, as primeiras a serem adquiridas no Brasil, com capacidade de
selecionar 1.000 grãos por segundo. As máquinas antigas, bicromáticas, selecionavam 200
grãos por segundo. Tal aquisição significou um grande avanço na capacidade operacional
da cooperativa, e mereceu destaque na imprensa especializada internacional, por se tratar
da maior compra já realizada deste tipo de equipamento. Diante da relevância do fato, a
revista Coffee and Cocoa lnternational (Jan./Fev. 1998) destacou: "a COOXUPÉ, maior
cooperativa de cafeicultores do mundo, processando 1,8 milhão de sacas por ano,
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inaugurou uma nova linha de processamento equipada com quinze máquinas tricromáticas
modelo TR-4 fabricadas pela Elexso de Hamburgo, Alemanha". A empresa fabricante vê a
aquisição da cooperativa como uma vitrine para seu equipamento.

Por uma questão operacional de armazenagem, ou mesmo pelo fato da
cooperativa não possuir em seu estoque próprio um determinado tipo de café, pode utilizar
um lote de café do cooperado para posterior compra ou devolução de produto da mesma
espécie, conforme afirmado anteriormente. Para explicar melhor esta questão, pode-se
fazer uma analogia com o sistema bancário. Quando um correntista deposita, por exemplo
R$1.000,00 em dinheiro, não se preocupa com o modo como o banco vai guardar seu
dinheiro, nem tampouco com o que se vai fazer com ele. O correntista confia a guarda de
seu dinheiro ao banco, o que eventualmente poderá render-lhe juros, e tem a segurança de
que poderá reaver o seu capital no momento em que desejar, da forma que quiser: como
um todo ou em frações. O dinheiro depositado é tratado "eletronicamente" como uma
"posição", que reflete um saldo disponível.

Ninguém pensaria em receber exatamente as mesmas cédulas que foram
depositadas em um banco. A mesma lógica é utilizada pela COOXUPÉ ao receber e
armazenar o café de seus cooperados, uma vez que o cooperado tem a opção de vender o
café diretamente à cooperativa, ou simplesmente armazená-lo, para vendê-lo quando
desejar. Quando o café é entregue à cooperativa, é classificado segundo os vários critérios
existentes, e vai formar a "posição" (saldo) do cooperado, que pode ser composto apenas
de um tipo de café ou de vários (conforme o tipo de bebida, safra, porcentagem de escolha,
etc.) Desta forma, um cooperado pode depositar, por exemplo, sua colheita de 1.000 sacas
de café e ir vendendo conforme sua necessidade.

A COOXUPÉ tem autonomia para utilizar o café depositado, para "preparar",
"ligar" (formar blends) e vender, responsabilizando-se em comprar o café (que pode já ter
sido usado ou não) do cooperado, quando este quiser vender, pagando o preço de mercado.
Em casos mais raros, se o cooperado assim exigir, a cooperativa deve restituir-lhe a
mercadoria em espécie: a mesma quantidade e tipo de café depositado. A cooperativa
reserva-se esta autonomia, principalmente por questões práticas e de redução de custos
operacionais.

Imagine-se, por exemplo, um produtor que entregou 500 sacas de café na
cooperativa no dia 04 de julho. No mesmo dia, a cooperativa recebeu café de outros
cooperados, e continuou recebendo nos dias seguintes. Talvez, alguns dias depois, receba
mais café até mesmo do próprio cooperado em questão. O café recebido pela cooperativa é
armazenado em grandes pilhas, segundo normas de segurança adequadas. Por limitação de
espaço fisico não é possível reservar uma pilha para cada cooperado, sendo que elas são
formadas de acordo com a ordem de chegada no armazém; assim, uma pilha pode conter
café de vários cooperados e de vários tipos. Estas pilhas são organizadas e dispostas nos
armazéns de forma facilmente identificável, em lotes de remessa (identificando o
cooperado, o tipo de café, a safra, data de entrega, quantidade, etc.), formando pilhas
dispostas em "ruas" dentro dos armazéns.

Suponha-se que, em 10 de setembro, o produtor resolva vender 100 sacas daquele
lote de 500 sacas entregue em 04 de julho. Neste caso a cooperativa não necessita desfazer
todos os lotes e pilhas para retirar exatamente as 100 sacas vendidas. Quando necessitar de
café daquele tipo para formar um blend, ou para vender diretamente, simplesmente irá
buscá-lo no lote e pilha em possa mais facilmente retirar aquele mesmo tipo de café,
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reduzindo, assim, a necessidade de movimentação das sacas no armazém, e
conseqüentemente, reduzindo os custos operacionais.

É necessário ressaltar, contudo, que existem cooperativas (principalmente as
menores) que conservam exatamente (em espécie) o café depositado pelo cooperado, e que
executam todas as movimentações de lotes e pilhas que forem necessárias. Agindo deste
modo, estas cooperativas elevam muito seus custos operacionais, podendo causar até
mesmo a inviabilidade de seu funcionamento. Da mesma forma, existem cooperados que
não compreendem estas questões e exigem que seu café depositado seja guardado em
espécie. Atualmente a COOXUPÉ estuda uma forma de cobrar uma taxa para estes casos
específicos (irônicamente apelidada de "taxa de berçário"), para compensar o aumento dos
custos operacionais causados por uma exigência dessa natureza.

5.4. Desenvolvimento de um Modelo de Gestão de Estoques e Custos de
Café por Qualidade

Considerando-se que as atividades do armazém mrciam-se em um setor e
encerram-se em outro, apresenta-se um fluxograma dividido em fases/departamentos,
buscando facilitar o desenvolvimento do modelo. Conforme o padrão de controle de
estoques, através de fichas de estoque a preços Médios, o modelo consta de seis módulos
de controle, diferenciando os estoques por grupo de qualidade de café. Em todos os
módulos, executa-se o controle de estoque por grupo de qualidade (Fino, Médio e Baixo).
Cada módulo de controle considera uma determinada situação do produto, formando o
preço médio (quando estoque próprio) e alimentado por preços de mercado (quando de
propriedade do cooperado).

O modelo proposto desvincula o lote próprio e o lote de cooperado substituindo
este tipo de controle pela característica de cada grupo de café. Assim, não controla "lotes"
depositados pelos cooperados, e sim o volume de café ("posição") que cada cooperado
possui de acordo com os três grupos de qualidade: Fino, Médio e Baixo. Isto é necessário
para permitir maior detalhamento e controle. Assim, em vez de lotes, que são formados por
um só tipo de café (por exemplo: RAlou RA4), e em sacas de 60 Kg, o modelo
desenvolvido considera os grupos de qualidade, formado por vários lotes (conforme tabela
de equivalência desenvolvida pelo setor de classificação da COOXUPÉ - Anexo 1), e
controlados por quilos, possibilitando um maior nível de detalhamento e controle. A figura
11 mostra a estrutura do modelo conceitual desenvolvido, destacando as operações e
módulos de controle.

O modelo gerencial permite saber o custo real do produto, diferenciado por
qualidade, e, assim, conhecer a margem de contribuição de cada tipo de blend
comercializado. Isto é feito atribuindo-se preços conforme os seguintes critérios de
precificação: (1) preço de mercado para o café adquirido e usado imediatamente, e para o
café utilizado sem ainda ter sido adquirido dos cooperados; (2) preço histórico para o café
adquirido com antecedência à data de seu uso. Desta forma, obtém-se o "custo da
mercadoria vendida", que pode ser um blend ou um lote de café preparado. Comparando-se
com o preço de venda, obtém-se a margem de lucro por qualidade.
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Figura 11 - Estrutura do Modelo para Gestão de Estoques e Custos de Café por
Qualidade
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MÓDULO 1: Controle de Estoque de Café do Cooperado ("Posição" ou Saldo)

Nesta fase, cada lote de café armazenado guarda as características originais de
"catação" e impurezas. Os preços deste estoque são os preços de mercado de cada tipo de
café. Este controle de estoque é a posição do cooperado (saldo em depósitos na
cooperativa). Essa informação será buscada diretamente no sistema de transações
operacionais que normalmente é usado. No caso da COOXUPÉ, é utilizado um sistema,
desenvolvido internamente, denominado SPA (Sistema de Produtos Agrícolas).

Módulo 1 - Controle de Estoque de Café do Cooperado
ENTRADAS SAlDAS

Atividade Documento Atividade Documento
( I) Remessas de café do Nota Fiscal (NF) do (3) Retomo de café ao
Cooperado Produtor cooperado (mais raro)
(2) Café em Coco Boletim de Produção (4) Compra de café do Nota. Fiscal de Venda do
beneficiado na gerado no armazém cooperado pela Cooperado
Cooperativa Cooperativa

MÓDULO 2: Controle de Estoque físico

2-A: Café depositado pelo cooperado (posição do cooperado)

2-B: Estoque próprio da cooperativa

Este módulo controla o estoque fisico de café ainda como "Bica corrida" (café
colhido sem passar pelo processo de classificação, preparo e liga). Admitindo fichas de
estoques de controle comum, com uma particularidade: separa cada grupo de qualidade em
três fichas: "Café Catado", "Café Resíduo" e "Impurezas". Esta separação é necessária
porque cada parte tem um preço diário diferente, conforme cotação de mercado. A
primeira parte segue o preço de mercado; a segunda, é atribuída pelo Departamento de
Comercialização, compondo uma média de aproveitamento de resíduos dos lotes
recebidos, a preço de mercado; finalmente a terceira parte (resíduos) recebe preço "zero",
uma vez que é composta de materiais inertes, cuja proporção em cada lote comprado é
conhecida e descontada do preço pago ao produtor.

Essa fase do controle trabalha com dois arquivos: o primeiro (2-A) recebe todo o
café depositado, e o segundo (2-B) "compra" o café dos cooperados, armazenando-o em
um estoque fisico próprio. Assim, quando for dada uma saída deste estoque para o terceiro
grupo de controle (Módulo 3), deve-se procurar primeiro no estoque próprio e
complementar as quantidades, se necessário, com café do estoque de cooperados, a preço
de mercado.

Com este critério, o preço de mercado só vai influenciar diretamente o custo do
produto à medida que diminir a utilização do estoque próprio. Isto significa que a não
opção de compra pela cooperativa a deixa com maior liquidez e menos vulnerável às
oscilações de preço de mercado. Assim, cada vez que um determinado "blend" de café
vendido for composto por muito café próprio e pouco café dos cooperados, o seu custo se
aproxima do real (preço pago pela mercadoria). Cada vez que o contrário ocorre, as
oscilações de mercado interferem diretamente no custo dos produtos vendidos, pois o
blend será formado com matéria-prima a preço de mercado.
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As características citadas no prímeiro controle de estoque (Módulo 1) são agora
separadas, apresentando as quantidades de cada um com seus valores, identificando com
detalhes a posição dos estoques fisicos.

Uma Instrução de Serviço (IS) já relaciona a quantidade de café por qualidade
(por R.A.) que será utilizado (despejado para ser preparado ou para compor o Blend, no
processo de "liga"). Menciona ainda, o quanto de resíduo de cada R.A. será usado e a
quantidade de impurezas que contém cada café utilizado. Para possibilitar a padronização
dos controles, deve-se considerar a quantidade em quilogramas, e não em sacas de café,
como tradicionalmente é feito. Os preços na fase 2 são: preço pago para café já comprado
pela cooperativa e preço de mercado para os cafés dos cooperados, cada um formando
custo médio em seu estoque específico.

Módulo 2-A - Controle de Estoque Físico - Café depositado
ENTRADAS SAlDAS

Atividade Documento Atividade Documento
(2) Retomo de café ao

( I) Remessas de café do Nota fiscal (NF) do cooperado Nota fiscal de venda do
Cooperado Produtor (4) Compra de café do cooperado

cooperado pela
cooperativa

Módulo 2- B - Controle de Estoque Físico - Estoque da Cooperativa
ENTRADAS SAlDAS

Atividade Documento Atividade Documento
(4) Compra de café do Nota fiscal de venda (6) Baixa do estoque por
cooperado pela do cooperado IS de Preparo IS de Preparo
cooperativa NF de entrada (7) Baixa do estoque por IS de Liga
(5) Compra de café de IS de Liga (mais raro:
terceiros direto de bica corrida)

MÓDULO 3: Controle de Estoque de Café Preparado

Feito a partir de uma Instrução de Serviços - Produto em Elaboração - recebe o
café despejado do Módulo 2 e o transforma no novo estoque. Considerando que o Módulo
2 já separa as partes (catado/resíduo/impureza), as variações verificadas no processo
produtivo representarão perdas ou ganhos sobre os preços originais .

. Na fase de entrada deve-se buscar o produto no estoque fisico próprío (a preço
médio de compra) e complementar, se necessário, no estoque fisico de cooperado (ou
terceiros) a preço de mercado.

Os preços que este estoque receber serão fixados, ou "congelados", isto é, não
sofrerão mais alterações de mercado, mesmo que contenha café de cooperado. O seu custo
se dará por custo médio do estoque, indicando seu valor de realização para a empresa
naquele momento, conforme previsto no modelo de gestão econômica GECON (ver pág.
52).
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Módulo 3 - Controle de Estoque de Café Preparado

ENTRADAS SAlDAS
Atividade· Documento Atividade Documento

(6) Entrada de Café bica (7) Saída de café
corrida para ser IS de Preparo preparado para formar IS de Liga

.preparado um ou maís blends
,

MÓDULO 4: Controle de Estoque de Café Ligado (Blends)

Esta fase de controle será transitória, porque um blend é quase sempre uma
operação de venda concretizada, isto é, ele é produzido "sob encomenda". O sistema
registrará os grupos de café por qualidade (Fino, Médio e Baixo), sem definir
características de composição, que nesta fase já não existem, pois um blend é uma mistura
que garante uma bebida homogênea.

Módulo 4 - Controle de Estoque de café ligado (blends)
ENTRADAS SAlDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(8) Saída de café do
estoque ligado ou de IS de Liga (9) Venda de Café / Nota Fiscal de venda

blends já preparados Expedição

MODULO 5: Controle Analítico da Conta Opção
Este controle não formará preço médio no estoque, apenas acumulará as entradas

(por compra de café de cooperados ou de terceiros) e as vendas, ambos por grupo de
qualidade. O Saldo desta conta (saldo opção), é a diferença entre o café próprio da
cooperativa e o café dos cooperados, e apesar de não guardar relação com o estoque fisico
real, apresentará os volumes de cafés por tipos negociados e demonstrará o resultado
financeiro das operações comerciais, evidenciando assim o resultado global obtido pela
empresa no preparo do café num certo período. Esse tipo de controle está coerente com os
princípios do modelo GECON, por permitir a mesuração do resultado a cada evento
econômico, e não apenas o resultado global no final de um período, como é feito pelos
sistemas contábeis tradicionais.

Módulo 5 - Controle Analítico da Conta Opção
ENTRADAS SAlDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(4) Compra do café do
cooperado pela NF de venda do (9) Venda de Café / Nota Fiscal de venda

cooperativa cooperado Expedição
(5) Compra de café de NF de entrada
terceiros (não
cooperados)

MODULO 6: Fase Especial - Controle de "Estoque Virtual"
Este módulo considera o controle de estoque de café que foi efetivamente

utilizado pela cooperativa sem ter sido comprado do cooperado, consistindo, assim, em um
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mecanismo de controle e mensuração do risco da cooperativa. Este controle normalmente
é realizado, contudo não é feito por grupo de qualidade, sendo esta a principal contribuição
do modelo conceitual desenvolvido.

Um saldo do estoque fisico positivo significa estoque usado sem ter sido
comprado. Um saldo negativo significa estoque de café comprado e ainda não utilizado
pela cooperativa. O saldo financeiro é calculado atribuindo-se preços de mercado ou de
compra, de acordo com a natureza do lote analisado (ver item 5.5).

Módulo 6 - Fase Especial - "Controle de Estoque Virtual"
ENTRADAS SAlDAS

Atividade Documento Atividade Documento·
(4) Compra do café do

(10) Uso de café bica IS de preparo cooperado pela NF de venda do

corrida do cooperado sem IS de liga cooperativa cooperado
compra definida ( 11) Compra de café do

cooperado, baixando do
estoque virtual (café que
já havia sido utilizado,
sem comprar)

Para a implantação de um Sisterma de Informação baseado no modelo conceitual
desenvolvido, é necessário que seja feita a complementação com sistemas que garantam a
segurança de sua execução e permitam que as movimentações aconteçam. Além dos seis
módulos propostos, deverão ser mantidos os controles normalmente já existentes:

1- Controle de "contas a pagar" aos cooperados: organizado em lotes de café, da forma
que os depósitos são realizados, em sacas de café. Deve ser mantido por ser de fácil
entendimento. Seus estoques serão os mesmos propostos no Módulo 1.

2- Controle de estoque fisico: café existente no armazém. Deve ser mantido, uma vez que
as baixas das Instruções de Serviços (I.S.) continuarão sendo feitas em lotes de café (em
sacas).

Para movimentação dos estoques nos arquivos propostos, um sistema
complementar deverá acumular em cada Instrução de Serviço (LS.) o quanto de "Café
Catado", "Resíduo" e "Impureza" de cada grupo de qualidade será utilizado. Com este
sistema, as baixas normais, que atualmente já são feitas, alimentarão o sistema principal,
baseado no modelo desenvolvido. A entrada de dados será feita pelo estoque fisico de café
e pelos "estoques" de café a crédito dos cooperados naquela data. A valorização de café
"bica corrida" (matéria prima para o preparo dos blends), de propriedade do cooperado,
receberá preços de mercado, atualizados diariamente, em todos os módulos em que forem
considerados.
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Módulo 1 - Controle de Estoque de Café do Cooperado
ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento i

(I) Remessas de café do Coopeerado Nota Fiscal (NF) (3) Retorno de café ao cooperado
do Produtor (mais raro)

(2) Café em Coco beneficiado na Boletim de (4) Compra de café do cooperado pela Nota Fiscal de

Cooperativa Produção gerado Cooperativa Venda do

no armazém Cooperado

Módulo 2-A - Controle de Estoque Fislco - Café deposttado
ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(1) Remessas de café do Coopeerado Nota Fiscal (NF) (2) Retorno de café ao cooperado Nota fiscal de ven-

do Produtor (4) Compra de café do cooperado pela da do cooperado

cooperativa

Módulo 2- B - Controle de Estoaue Físico - Estoque da Coonerativa
ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(4) Compra de café do cooperado pela Nota fiscal de ven- (6) Baixa do estoque por IS de Preparo IS de Preparo

cooperativa da do cooperado (7) Baixa do estoque por IS de Liga IS de Liga

I (5) Compra de café de terceiros NF de entrada (mais raro: direto de bica corrida)

'Iódulo 3 - Controle de Estoque de Café Prenarado
ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(6) Entrada de Café bica corrida para IS de Preparo (7) Saída de café preparado para formar IS de Liga

ser preparado um ou mais blends

'Iódulo -4 - Controle de Estoque de ca fé Iil'ado (blendst

ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(8) Saída de café do estoque ligado ou IS de Liga (9) Venda de Café I Expedição Nota Fiscal de

de blends já preparados
venda

Módulo 5 - Controle Analítico da Conta Oncão
ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(-I) Compra do café do cooperado pela NF de venda do (9) Venda de Cate! Expedição Nota Fiscal de

cooperativa cooperado venda

(5) Compra de café de terceiros (não NF de entrada

cooperados)

'Iódulo 6 - Fase Especial - "Controle de Estoque Virtual"
ENTRADAS SAÍDAS

Atividade Documento Atividade Documento

(10) Uso de cale bica corrida do IS de preparo (4) Compra do cale do cooperado pela

cooperado sem compra defmida IS de liga cooperativa NF de venda do

(11) Compra de ca fé do cooperado. cooperado
baixando do estoque virtual (café que já
havia sido utilizado. sem comprar)

Quadro 8 - Visão geral da estrutura analítica do Modelo Conceitual proposto.
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5.5. Resultados da simulação de movimentação e validação do modelo

A partir de um exemplo de movimentação de estoques, demonstrado na planilha 1
(Anexo 3), foi desenvolvida uma simulação dos controles propostos pelo modelo, para
testar sua eficiência. Os resultados da simulação estão apresentados nas planilhas do
Anexo 3 e são agora analisados para validar a aplicação do modelo.

A simulação foi realizada obedecendo aos critérios propostos, agrupando-se os
lotes de café em três grupos de qualidade (Fino, Médio e Baixo), que têm preços
equivalentes no mercado e movimentando-os em "fichas de estoques", conforme os
módulos descritos na Figura 11 e sistematizadas no Quadro 8. Assim, as planilhas 2 e 3
mostram a movimentação e as fichas de controle do café "Fino", desenvolvido nos seis
módulos propostos. A planilha 4 mostra este controle para o café "Médio"; e a planilha 5,
para o café "Baixo".

As planilhas 2 e 3 evidenciam a operacionalidade dos controles propostos pelo
modelo desenvolvido. Mostram a evolução da posição de cada módulo (saldo), permitindo
um maior controle em cada situação: estoque de cooperado, estoque próprio, estoque
preparado, ligado, etc. Deste modo, possibilitam um melhor gerenciamento dos estoques, e
principalmente, uma maior atenção ao controle da "conta opção", que pode ser monitorada
instantaneamente, "por qualidade" de café.

O controle de custos é realizado pela atribuição de preços únicos para cada padrão
de qualidade, sendo considerados preços reais praticados para o café comprado do
cooperado, e preços de mercado (reajustados diariamente) para os lotes de café que foram
utilizados, mas que ainda são de propriedade do cooperado, conforme explicado no item
5.4. Este controle é feito pelos módulos 5 (controle analítico da conta opção) e 6 (controle
de estoque virtual).

As planilhas do Anexo 3 testam a aplicação do modelo, partindo de uma ficha de
movimentação hipotética de quatro dias. No exemplo de movimentação demonstrado na
planilha 1, verificam-se as oscilações de preço de mercado, características do mercado de
café. Nesta planilha percebe-se, por exemplo, que cafés de um mesmo lote são comprados
em dias diferentes, por preços diferentes. Assim, no dia O 1/06 são comprados 100 sacos do
lote n." 90150/12, ao preço unitário de R$ 220,00/sc. No dia seguinte, 02/06, são
comprados 20 sacos do mesmo lote ao preço unitário de R$ 207,00/sc. De acordo com as
condições de mercado estas variações podem ser muito rápidas e significativas, e, no
sistema tradicional de apuração de custos, esta característica compromete a análise de
custo do blend ou liga final. De acordo com os critérios de atribuição de preço do modelo,
se o volume comprado no dia 01/06 só fosse utilizado no dia 25/06, seria computado ao
preço pago no dia da aquisição (R$ 220,00), ao passo que um volume adquirido deste
mesmo lote, no dia 25/06, poderia ser computado por um valor diferente, considerando o
preço de mercado.

A planilha 6 destaca o Módulo 5, de controle de estoque virtual (café utilizado de
cooperados), para o café Fino, e faz uma simulação da movimentação diária e atribuição de
custos, para formar o saldo financeiro. O saldo financeiro final refere-se ao valor do
estoque próprio da cooperativa, após a movimentação nos 4 dias analisados, tomados
conforme os critérios de precificação considerados no modelo. Dessa forma, a planilha
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considera o preço de mercado e o preço de compra, e aplica conforme o caso específico de
cada lote. No final considera-se o saldo do dia e o saldo acumulado do "café Fino de
catação", que se refere ao café Fino selecionado. A "escolha" ou resíduo do café Fino é
considerado "café Baixo" e a impureza material inerte, cuja porcentagem já foi descontada
no ato da entrada do café no armazém.

A análise da planilha 6 revela que os saldos do estoque virtual do dia 01106,
foram: 953,93 Kg (saldo fisico) e R$ 3.658,52 (saldo financeiro). O saldo financeiro
representa o risco da cooperativa naquele dia, ou seja, o capital que está aplicado em café
dos cooperados, utilizado sem ter sido comprado, e que deverá ser pago a preço de
mercado, quando os cooperados quiserem vender. Um saldo de estoque virtual positivo
significa a quantidade de café usada, que ainda é de propriedade dos cooperados, e que é
valorizada a preço de mercado. Já o saldo do estoque virtual do dia 03/06 foi zero, o que
significa que neste dia as saídas de estoque (compras de café pela cooperativa) foram
iguais às entradas (despejo, ou uso do café pela cooperativa). No último dia analisado,
04/06, é realizada uma compra de 220 sacas e um uso de 140 sacas, o que resulta em um
saldo negativo de (4.563,22) Kg e R$ (19.278,00). Um saldo de estoque virtual negativo
significa café comprado e ainda não utilizado e que é valorizado ao preço real de compra.

A planilha 7 apresenta a análise geral da movimentação para o café Fino e traz um
gráfico comparativo dos volumes em estoque. Nota-se que, nesta simulação, o maior
estoque era de café preparado, sendo que o estoque de café ligado estava com saldo
negativo, significando que já haviam sido fechados contratos de venda para o café que
estava preparado, e que iria entrar na formação dos blends. A posição de estoque dos
cooperados era pouco menor que a de café preparado, evidenciando a sua utilização para
preparo. O estoque fisico dos cooperados estava negativo, o que na prática nunca ocorreria
- mas que foi possível nesta simulação, devido ao pequeno período considerado -,
evidenciando o fato de que a cooperativa trabalha ativamente com os estoque dos
cooperados, sem contudo descuidar-se do saldo opção, para não correr riscos. Assim, a
conta opção estava sendo mantida em um nível controlado, evitando-se maiores riscos de
grandes estoques próprios.

Percebe-se na planilha 7, que o volume em estoque da conta opção (módulo 5) era
maior que o estoque fisico próprio da cooperativa (módulo 2B), evidenciando o estoque de
café que se encontrava na fase de preparo, sendo formado por parte de café próprio e por
parte de café de cooperados. O módulo 2B considera apenas o estoque próprio no armazém
da cooperativa, enquanto o módulo 5 (controle analítico da conta opção) considera todo o
estoque em poder da cooperativa, não importando onde esteja, seja no armazém, na fase de
preparo ou de liga.

A planilha 8 apresenta uma visão geral do saldo opção para os três grupos de
qualidade. Apresenta o saldo fisico e o saldo financeiro, no dia 04/06, final do período
analisado. Quanto menor o saldo opção, maior o risco da cooperativa, pois significa que
ela possui mais café em relação aos estoques dos cooperados. A diretoria da cooperativa
monitora o saldo opção, considerando tendências de mercado e fixando um limite mínimo
para o saldo opção. A possibilidade de sua visualização por grupo de qualidade permite
maior segurança neste controle. De acordo com a planilha 8, no dia 04/06, o saldo opção
físico era de 83.186,56 Kg (aproximadamente 1.387 sacas), e o saldo opção financeiro era
de R$ 230.436,78. A distribuição dos saldos era: 20,54% de café Fino; 56,66% de café
Médio; e 22,80% de café Baixo. Este saldo pode ser considerado como "dentro dos
limites" esperados, ou "sob controle".
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o modelo permite administrar o risco que pode ocorrer se, em determinado
período, a cooperativa comprar maior quantidade de café Fino e vender mais café Baixo.
Assim, a conta opção estaria positiva em volume, mas com saldo financeiro negativo, a
preço de mercado. Seria motivo de preocupação se, na planilha 8, por exemplo, a
porcentagem de café Fino fosse maior que a de café Médio e Baixo, para a formação do
saldo opção. Através do uso deste modelo de gestão pode-se identificar estes casos, e
administrar o risco, o que poderia ser feito de duas formas: reduzindo as compras de café
Fino, ou reduzindo a venda de café Baixo estimulando a venda de café Fino e Médio.

O ideal seria uma operação próxima do modelo Just-in-Time, onde os lotes de
café seriam utilizados diretamente para a formação dos blends, no momento em que
fossem necessários. No entanto, como a cooperativa geralmente procura comprar o café no
momento em que os cooperados desejam vender, isto não é possível. Daí a maior
importância de se administrar o risco inerente a este tipo de operação.

6. CONCLUSÕES

Foi descrito o processo de produção agrícola e industrial, bem como os mecanismos
de controle de estoque e custos para a comercialização do café. Descreveu-se, também, a
dinâmica das informações necessárias ao seu funcionamento e o uso da tecnologia de
informação através do estudo de caso de uma cooperativa de produtores, onde foi
desenvolvido um modelo conceitual para o gerenciamento do processamento de café, do
controle de estoques e custos por qualidade.

Determinaram-se as principais variáveis consideradas no processo de formação dos
blends para comercialização do café, como colaboração para o aprimoramento dos
mecanismos de controle de estoques e custos pelas cooperativas de produtores.

O trabalho apresenta uma contribuição para o aprimoramento dos mecanismos de
comercialização de café pelas cooperativas de produtores, através da proposta de uma nova
forma de controle gerenciai: a integração do sistema de controle de estoques,
comercialização e custos. Como resultado do modelo conceitual desenvolvido, foi
elaborado um Sistema de Informação, para auxiliar o controle e o conhecimento do real
custo do café por qualidade, possibilitando a correta apuração do resultado econômico,
contribuindo para melhorar o controle estratégico dos estoques de café e o planejamento
operacional do preparo dos blends. Em anexo, apresentam-se planilhas simulando a
operação do sistema. O trabalho apresenta condições para que os administradores se
antecipem aos problemas, reduzindo riscos e descobrindo oportunidades através do melhor
uso do recurso informação, gerando ganhos em competitividade.

Pode-se afirmar que a COOXUPÉ começou a utilizar estrategicamente a
Tecnologia de Informação (TI) em 1992, quando se instalou a rede interna (LAN) em
regime online na matriz e a rede externa (WAN) em regime off-line entre matriz e núcleos.

A utilização efetiva da TI na COOXUPÉ tem proporcionado a toda organização
agilidade, precisão e segurança em sua gestão. Os beneficios observados destacam-se
tanto nas operações internas, como na atualização diária online das cotações de preços do
café no mercado futuro nas principais Bolsas de Mercadorias do mundo. Porém, no caso
das operações internas, identifica-se ainda a necessidade de desenvolvimento de maiores
aplicações, para finalidades específicas de apoio à gestão e à decisão.
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Quanto à atualização das informações de preços, mercados e tenàências, verifica-se
ainda a necessidade de maiores esforços no sentido de fazer com que esta tecnologia
disponível seja incorporada ao dia-a-dia das operações de rotina, dos agentes envolvidos
com a comercialização e análise de mercado de café, uma vez que muitos ainda se guiam
pelo feeling adquirido por anos de experiência. A assinatura do canal de informações da
CMA tem grande importância estratégica para prover a atualização em tempo real do preço
e tendências do mercado internacional do café. A cooperativa recebe essas informações de
forma passiva, pois apesar de seu porte, não pode exercer isoladamente qualquer
influência no preço do produto no mercado mundial. Porém, nota-se uma falta de cultura
organizacional para explorar estratégicamente, de melhor forma as informações recebidas.

O principal problema enfrentado pela cooperativa na implantação da TI foi a
conectividade, principalmente entre matriz e núcleos, devido à incompatibilidade dos
sistemas operacionais existentes. A solução para o problema foi encontrada através do
investimento em hardware e software, como na nova arquitetura "cliente-servidor",
trabalhando no ambiente operacional UNIX instalado na matriz em Guaxupé (MG).

A diretoria da cooperativa considera a TI extremamente importante para estratégia
da organização e pretende, a médio prazo, continuar investindo em software e,
principalmente em hardware, devido à obsoletização da maioria de seus
microcomputadores.

Entre os desafios futuros que a cooperativa pretende enfrentar, destaca-se o plano
de colocar toda a rede externa (WAN) para trabalhar no regime online, permitindo a
conexão totalmente aberta entre matriz e núcleos. Contudo isso ainda está sendo estudado,
uma vez que exige maiores investimentos em telecomunicações, envolvendo a aquisição de
canal de satélite da Embratel. A implantação da rede externa online poderá trazer vários
beneficios à COOXUPÉ, permitindo a conexão em tempo real com fornecedores, governo,
sindicatos, instituições de pesquisa, clientes e seus cooperados.

A COOXUPÉ encontra-se no terceiro estágio do processo de evolução de uso da
TI, proposto por VENKATRAMAN (1994), no qual a empresa procura usar a TI para
redesenhar seus processos operacionais, alterando sua rotina organizacional. Assim, a
adoção de uma plataforma comum de tecnologias da informação vêm possibilitando a
integração dos negócios da cooperativa, aumentando, potencialmente, a eficácia e a
eficiência da organização como um todo. Percebe-se que a estratégia de utilização da TI
pela cooperativa tem sido basicamente com ênfase intra-organizacional, procurando
racionalizar e agilizar a troca de informações entre a matriz e os núcleos.

O modelo apresentado integra a gestão de estoques com o gerenciamento de
custos de café por qualidade. Parte-se de uma visão ampliada da administração da
cooperativa, considerando o trabalho dentro e fora da empresa, relacionando os controles
de estoques da cooperativa e do cooperado, fisico e "virtual" (estoque do cooperado que
foi utilizado) e o mercado consumidor, possibilitando um controle mais eficiente para a
redução do risco da cooperativa. O conhecimento das características dos tipos de café, por
qualidade, que compõem o controle de estoque fisico e que faz flutuar a conta opção. traz
maior autonomia e segurança, reduzindo os riscos da cooperativa ao operar com estoques
dos cooperados.

O modelo atende ao desafio da melhoria contínua da qualidade da gestão, através
da visão integrada da empresa, possibilitando o conhecimento real dos custos envolvidos e
da margem de lucro, por qualidade, em cada operação. Busca-se um melhor controle das
operações, dos custos dos produtos vendidos, de acordo com sua qualidade e sua margem
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de lucro, em cada operação de venda; possibilitando um melhor planejamento da
comercialização pela cooperativa.

Ao propor a implantação integrada de um novo modelo de gestão de estoques e
custos por qualidade, o trabalho provocou o exame de vários procedimentos atualmente
em uso, preparando o ambiente da empresa para uma nova mentalidade gerencial. Fez com
que procedimentos relacionados à qualidade do café fossem devidamente estruturados no
modelo de operação da empresa, servindo de referência para os trabalhos rumo à
integração gerencial e à certificação ISO 9002, exigência do mercado externo e tendência
no mercado interno. Desse modo, a cooperativa iniciou um processo de melhoria contínua,
com a constante identificação de oportunidades, inspecionando e atualizando índices,
levantando problemas e propondo soluções.

Este trabalho traz uma colaboração aos estudos de gestão empresarial integrada no
agribusiness do café e procura aplicar o modelo de gestão econômica (GECON), através
da proposta de um modelo de gestão de estoques e custos pelos resultados econômicos,
separados por qualidade, contribuindo para a melhoria da administração e do desempenho
do setor. Aponta uma oportunidade de se avançar na gerência de custos e riscos, utilizando
a TI integrada à metodologia da Gestão Econômica, tornando o setor mais competitivo,
sintonizado com a nova cultura empresarial e com os padrões de competição de mercado.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O caso analisado e o SIG desenvolvido buscou contemplar a geração,
processamento, armazenamento, recuperação, transmissão e utilização das informações
relevantes para o desenvolvimento do agribusiness no CAC, enfocando a gestão da
cooperativa e a comercialização do café. Aperfeiçoamentos serão sempre necessários,
novas interações com agentes responsáveis pelas informações em todos os níveis do CAC
garantirão os meios de continuar o aperfeiçoamento do modelo a ser desenvolvido.

Uma limitação refere-se à questão do trabalho ter sido desenvolvido
considerando-se um único estudo de caso. Uma qualidade admirada nas teorias é sua
aplicabilidade a uma diversidade de ambientes. No entanto, um estudo de caso é tido como
marcado por um único e não replicável evento. "Um único caso está sujeito a limites de
generalização e muitos viesses potenciais. Múltiplos casos aumentam a validade externa e
ajudam a proteger contra aqueles viesses", POZZEBON & FREITAS (1997)

Por outro lado, segundo YIN (1984), um estudo de caso longitudinal (um único
caso) aumenta a validade interna por permitir uma melhor delimitação de causas e efeitos.

SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

Uma questão específica de especial interesse para as cooperativas de café e outras
empresas que processam a classificação, o preparo e a formação de blends de café refere-se
ao uso de técnicas de Programação linear para formação dos blends. No caso da
COOXUPÉ, este trabalho é realizado pelo setor de classificação, de forma bastante
empírica, baseado na experiência e feeling dos responsáveis pelo setor. A operação de
formação dos blends trata-se de uma verdadeira alquimia, que se realiza no intuito de
buscar-se a combinação ideal. Testa-se em que porcentagem da mistura deve entrar cada
tipo de café (classificado por RA' s), para conferir ao blend as características exigidas pelos



EAESP/FGV - COA - Luciel Henrique de Oliveira - 1998 96------------------~------~------------------------------ .

clientes do mercado interno e externo (mais exigentes). Estas características, consideram
variáveis como cor, peneira, aspecto geral, safra, dentre outras, mas a mais importante, sem
dúvida, é a bebida.

De acordo com a experiência do classificadores e provadores, para cada caso
existe um limite da porcentagem de café de menor qualidade (Médio e Baixo) que se pode
misturar em um blend, sem prejudicar a qualidade da bebida pretendida. Evidentemente,
quanto maior a quantidade de café de qualidade inferior na mistura, maior será a margem
de lucro. Deste modo, um modelo de programação linear parece ser perfeitamente
aplicável a este problema, uma vez que se trata de minimizar os custos de formação de um
blend, atendendo a pré-requisitos especificados, que conferem uma determinada bebida,
considerando-se os lotes e tipos de café disponíveis no armazém naquele momento. O
modelo seria semelhante ao já consagrado uso da programação linear para a formulação de
ração animal, que consiste em minimizar o custo da ração, atendendo às exigências
nutricionais de cada animal, e considerando-se o teor de proteína, energia, aminoácidos,
etc. de cada alimento disponível no momento. Um ponto de partida para pesquisas na linha
pode ser o trabalho de BLOCK et alli (1997), que desenvolve um modelo aplicado à
fabricação de óleo, margarina, manteiga e maionese, para formulação do teor de gorduras
proveniente de três ingredientes básicos disponíveis.

O uso da informática para atividades de marketing ainda não é visto pela diretoria
como atividade "essencial", sendo que a cooperativa ainda não utiliza a informática para a
distribuição, serviços ao consumidor e relações com cooperados e fornecedores. Seria
interessante abordar, em futuros trabalhos, formas de se utilizar o potencial da TI,
principalmente da Internet, como instrumento de marketing, procurando ir mais além:
transformar os navegadores passivos (cooperados ou clientes) em clientes em potencial e
depois em usuários rotineiros das facilidades da Web para a realização de seus negócios.
Para o cooperado, pode-se imaginar, a princípio, algo semelhante a um home-banking: uma
vez que ele depositou certa quantidade de café nos armazéns da cooperativa, poderia ir
"vendendo" on-line, conforme sua conveniência. Já os clientes poderiam fazer pedidos de
blends conhecidos ou mesmo propor novos produtos, a partir do conhecimento dos tipos e
qualidade de café disponíveis.

Através da experiência de seus executivos e do uso estratégico da TI, a
COOXUPÉ é, atualmente uma grande fonte de informações para o agribusiness do café, no
entanto apenas uma pequena parcela de seu potencial de orientação chega aos cooperados
de forma eficiente, levando-os a mudar seus procedimentos, no aspecto tecnológico ou
comercial. Assim, é fundamental pesquisar e desenvolver meios de fazer com que a
cooperativa aprofunde suas ligações com seus cooperados, tanto técnica quanto
politicamente. A cooperativa já criou seus vínculos, mas devem ser desenvolvidos e
melhor explorados, visando a integração entre os aspectos econômico, técnico e social.
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ANEXO 1 - Classificação e padronização do café

1. Principais aspectos para a classificação do café

a) Tipo - é o grau de pureza do café, ou seja, ausência de defeitos no grão, classificado
pela Tabela Oficial de Classificação, Tabela l-A. O número de defeitos é apurado por 300
gramas e entram na sua contagem os grãos pretos, quebrados, "ardidos", pedras, paus, etc.

b) Peneira e Fava - refere-se ao tamanho e formato do grão sendo esta uma qualidade que
interessa principalmente à comercialização, pois quanto maior o tamanho do grão (sendo
da mesma bebida), melhor o preço.

c) Bebida - refere-se ao paladar do café, sendo esta a característica mais importante e, ao
mesmo tempo, a mais subjetiva e dificil de se definir. Constitui um fator relevante para a
demanda de café, Tabela l-B.

Geralmente o café sai da sua zona de produção com 120 defeitos por 300 gramas.
Após o processo de beneficiamento, classificação e industrialização, o café exportável
apresenta em média 45 defeitos, enquanto o que se destina ao consumo interno apresenta,
também em média, 360 defeitos.
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Tabela l-A. Tabela Oficial para classificação por Tipo de café - Fonte: me (1985)
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Classificação pela Degustação Caracteristicas
Estritamente Mole Gosto suave, brando, adocicado, bem acentuado

Mole Gosto suave, adocicado
Apenas Mole Gosto não muito suave

Dura Gosto acre, áspero e adstringente
Riada Gosto leve de fenol ou iodofórmio
Rio Gosto acentuado de fenol ou iodofórmio

Rio Zona Gosto bem acentuado de iodofórmio

Tabela l-B. Classificação do café pela bebida. - Fonte: me (1985)

Os responsáveis pela classificação da bebida têm de conhecer o produto e possuir
paladar e olfato apurados, O degustador deve evitar o excesso de bebida alcoólica e de
tabaco e não pode comer alimentos muito condimentados, Na COOXUPÉ, em
Guaxupé/MG, um classificador chega a provar até mil xícaras em um dia, Os degustadores
são treinados em curso na própria cooperativa, O tempo necessário para estar apto a
exercer plenamente a função é de cinco anos, Os antigos classificadores do extinto !BC
(Instituto Brasileiro do Café) são considerados os melhores classificadores do país,

Testes de degustação promovidos pela Abic'" comprovaram a preferência do
consumidor brasileiro por café do tipo "bebida dura para melhor", O blend de maior
aceitação é composto apenas por café da variedade arábica, com 70% da bebida dura e
30% da bebida mole, AGROANAL YSIS (1997a),

2. Características secundárias na classificação do café

a) Cor: refere-se à integridade do grão e determina qual o ano/safra:

Cor Safra
Verde Cafés da safra atual
Esverdeada 1 a 2 anos
Esverdeada clara 2 a 3 anos
Clara 3 a 4 anos
Amarelada 5 a 6 anos
Amarela 7 a 8 anos ou mais

Tabela l-C. Classificação do café pela cor dos grãos Fonte: mc (1985)

b) Seca: é a escolha do processo de secagem e o resultado obtido pela secagem via seca ou
úmida,
• Seca Boa - é aquela que confere ao café uniformidade na cor e consistência dos grãos

10 Abi As ' - B '1' da Indt ia d Café , 'IC- SOClaçao raSI eua ustna e e - ItI,lll.i~,~2j:',:)l2!_~:"':\1;1' ,:,1["
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• Seca Má - é aquela em que o grão se apresenta manchado ou úmido
• Seca Regular - é a situação intermediária entre as anteriores

c) Torração: é o processo utilizado (primeira transformação) após a secagem e determina
a uniformidade da torração do café.
• Fina - quando apresenta cor homogênea e isenção de defeitos
• Boa - quando a cor apresenta pequenas irregularidades ou, no máximo, 2% de defeitos
• Regular - quando apresenta mais de 2% e no máximo 10% de defeitos
• Má - quando apresenta mais de 10% de defeitos

d) Aspecto: após a torração, a tonalidade e uniformidade do tamanho influencia na
qualidade do café
• Bom - quando os grãos são perfeitos, uniformes no tamanho, na cor e na seca
• Mau - quando a maioria dos grãos não apresentam uniformidade ou grãos defeituosos
• Regular - é a situação intermediária entre as anteriores

e) Preparo: tipo de processo empregado para o café colhido
• Café de terreiro ou por via seca - o teor de umidade é de 11% a 1%, a cor é semi-fosca e

sua película apresenta-se amarelada ou marrom.
• Café despolpado ou por via úmida - o teor de umidade é de 12% a 13%, possui uma cor

brilhante, translúcida e verde azulada, caracterizado por uma película prateada.

3. Pureza do Café

a) Antecedentes
Enquanto o setor esteve sob a tutela do extinto mc (Instituto Brasileiro do Café),

até 1990, a indústria cafeeira se acomodou, preferindo encarar o produto final apenas como
uma commodity, tratando com displicência a promoção do café. Assim, a preocupação com
o crescimento do market-share se manifestava apenas pelo preço, não considerando
qualidade, ao contrário de outros países produtores. Esta política levou algumas empresas
inescrupulosas a práticas desonestas, buscando ganhar cornpetitividade através da mistura
de outros produtos ao pó de café.

O programa de aumento do consumo interno (desenvolvido na década de 60 pelo
IBC) inchou o setor de indústrias sem qualquer vocação para a atividade. As constantes
intervenções governamentais, como o tabelamento de preços, nivelando por Baixo todas as
marcas, acabaram por propiciar a proliferação de empresas que, além de não atenderem
aos requisitos mínimos de qualidade dos grãos utilizados, ainda adulteravam os seus
produtos, colocando à venda uma espécie de "café milhorado" , composto de 80% de
milho e 20% de café, ou ainda, misturado com cevada, açúcar, cacau, caramelo, etc.

b) Selo de Pureza Abic
As preocupações com a qualidade do café consumido no pais levaram o mc e a

Abic a instituirem o "Selo de Pureza" e a formalizarem um programa de autofiscalização,
que entrou em vigor em novembro de 1988. Assim, a Abic ficava responsável pela
fiscalização do setor, arcando com todas as despesas de coleta e análises de amostras de
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café em todo o país. As amostras são coletadas nos pontos de venda, por auditoras
independentes, sem aviso prévio.

Se for constatada qualquer irregularidade, como adição de qualquer produto ao
café, a empresa produtora é automaticamente desligada da Abic, ficando impedida de usar
o Selo de Pureza em qualquer uma de suas marcas. Se forem identificadas no café
impurezas (casca e paus) acima de 1% permitido por lei, a empresa sofre penalidades, que
vão da advertência à suspensão do uso do selo por prazos que podem chegar a até 1 ano.
Simultaneamente, a Abic envia aos órgãos de defesa do consumidor a relação das marcas
(associadas ou não), com índices de impureza ou adulteração.

O Selo de Pureza Abic foi um grande avanço, mas a entidade estuda ainda a
criação de um novo selo, que possa certificar, além da pureza, padrões de qualidade do
café. Para isto, precisa criar mais credibilidade junto ao mercado.

4. Cafés diferenciados por qualidade

Atualmente o mercado tem procurado diferenciar vanos tipos de cafés por
qualidade. Buscando conquistar novos mercados, se fala em cafés Finos, especiais,
gourmet, premium, orgânico, etc. Entretanto, não existe uma padronização de
nomenclatura, misturando-se diversos conceitos. São elementos para classificar a bebida
em uma certa categoria fatores como: a qualidade a variedade do produto, as caracteristicas
dos pontos de venda, a apresentação do produto. O mercado para os cafés gourmet tem
crescido consideravelmente, apresentando estratégias de penetração mais fácil nos
mercados internos e externos, revelando-se uma nova tendência, que utiliza canais de
exportação diferenciados em relação aos cafés tradicionais.

A Associação Brasileira de Cafés Especiais (ABCE), considera café especial como
sinônimo de café Fino ou de café de qualidade. Entende que esta classificação deriva de
fatores como: a variedade de planta cultivada, o clima, o tipo de solo da região e o tipo de
tratamento aplicado às cerejas do café. Assim, os cafés gourmet são considerados uma
subdivisão dos cafés especiais, qualificando-se como os mais Finos, normalmente
participando com, no máximo, 25% da colheita de seus produtores membros. A ABCE faz
um trabalho voltado para o mercado externo, apresentando seu produto com certificado de
origem, nome da fazenda onde é produzido e um selo próprio atestando sua "qualidade
superior".

Para ZYLBERSTAJN, et alii (1993), os cafés especiais significam o coletivo dos
cafés premium, dos cafés gourmet e dos descafeinados.

Os mercados norte-americano e europeu possuem diferenças históricas quanto à
classificação do café. O chamado "café especial" pode ser considerado um fenômeno de
marketing norte-americano, uma vez que este tipo de bebida mais fina sempre existiu na
Europa, onde comumente era vendido como café de especialistas ou como blend premiun,
(AGROANALYSIS, 1997).

O mercado norte-americano considera que os cafés premium são provenientes de
grandes torrefações, líderes de mercado e são vendidos nas grandes cadeias varejistas. Já
os cafés de melhor qualidade são considerados gourmet, subdividindo-os em especiais e
premium. A principal característica dos especiais é que são torrados por empresas menores
e são vendidos em pontos de venda diferenciados ("delicatessen"). Neste grupo estão o
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café expresso, o cappuccino, os descafeinados, os aromatizados e os cultivados
organicamente.

O café orgânico (ou ecológico) é o produto cultivado sem o uso de produtos
químicos. A ausência de elementos químicos normalmente usados no cultivo do café
(como os organoclorados, organofosfatados ou dicarbonatos), elimina a má fama do café
brasileiro como vetor de agrotóxicos e qualifica o produto para a exportação, atendendo à
alta exigência de mercados selecionados. Este tipo de café atinge preços muito superiores
ao café comum.

5. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE COOXUPÉ
A COOXUPÉ utiliza um sistema próprio de classificação por qualidade,

identificando os diferentes tipos de café com uma classificação em tipos denominados
R.A.'s (Remessa de Amostra). Além disso, ainda há a classificação pelo tamanho do grão
(por peneiras). Assim, a cooperativa trabalha, em seu processamento operacional, com
cerca de 100 tipos de café por qualidade (RA' s), que são usados no preparo e para a
formação dos blends (processo liga).

Esta classificação em R.A's foi desenvolvida na COOXUPÉ, e destina-se apenas a
seu uso e controle operacional (preparo e formação dos blendst, e serve de referência para
a classificação e aquisição do café dos cooperados. Não obstante, a classificação em RA's
tem sido utilizada por corretores no mercado, tornando-se, assim, uma referência de
classificação de uso comum.

Visando a integração das informações e a praticidade do modelo conceitual
desenvolvido, considera-se três grupos básicos de café (padrões de qualidade): Fino,
Médio e Baixo. Assim, o Departamento de Classificação da COOXUPÉ elaborou uma
"tabela de equivalência", agrupando os tipos de café semelhantes em bebida, preço e outras
características.

GRUPO DE
QUALIDADE EQUIVALÊNCIA DE R.A:s *

1 - 2 - DESP - MARA - 13E - 2C - 1BC - 1DE - 12E - 1VER - 1M -

FINO 1RO - 1BR - 13 - 1E - 12 - 10 -1 G - 1CG - 1EX - 1EXE - 1CE - 1CV
_ 10XO - 10XE - 1P - 1K - 1CP - 1CK - 2CP - 2CK - 1K - 1DE -
2CE -1SE - P.Q. -1CS

MÉDIO 4 - 11 BC - 4C - 11 C - 4M - AABR - 11 RO - 4E - 4BR - 11 E - 11M -
4RO - 11 G - 4G - 11CG - 11 CK - 11 CP - 11 SE - 4SE

3 - 5 - CONI - 8 - 6RO - ESC - 44M - COVE - 44E - 44BR - 44RO -

BAIXO 44 - 5RO - 5C - 1V - Y- PALH - TC - 1VP - VT - 1VS - FAR - T11 -
T4 - PO e mais todos os resíduos apurados nos padrões de
qualidade FINO e MÉDIO.

Tabela l-D - Tabela de Equivalência de tipos de café em 3 grupos-padrões de
qualidade.
Fonte: Dados da pesquisa / Dep. de Classificação da COOXUPÉ
* RA: "Remessa de Amostra": nomenclatura de uso interno da COOXUPÉ, para identificar tipos de café.

BIBLIOTECA KARl
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Do grupo de qualidade café Fino, fazem parte os cafés classificados como RA 1,
RA2 e suas variações. São cafés que originam uma bebida de nível superior, com o padrão
de qualidade de exportação.

Do grupo de qualidade café Médio fazem parte os cafés classificados como RA4,
RAll e suas variações. São cafés que originam uma bebida com padrão de qualidade
inferior ao primeiro grupo, e com um pior aspecto dos grãos.

Do grupo de qualidade café Baixo, fazem parte os cafés classificados como RA3,
RA44, cafés conillon e vários outros tipos que ocorrem em menor quantidade, bem como
todos os resíduos apurados no preparo do café dos dois padrões anteriores. Originam uma
bebida de baixa qualidade e com um aspecto pobre dos grãos.

Os café Médio e Baixo geralmente compõem ligas para formar determinados
tipos de blends, em quantidades previamente testadas, reduzindo seu custo, sem alterar a
bebida.
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ANEXO 2 - Operações do Contrato Futuro de Café

Optou-se por usar os termos em inglês, por serem comumente usados no mercado
futuro nas operações em Bolsa. Para efeito de arbitragem li entre mercados ou mesmo para
fins comparativos, deve-se salientar que:

• Há diferença entre as variedades de café nos contratos futuros negociados nas três
Bolsas e que qualquer comparação de preços deverá ser traduzida em uma idéia de
prêmio entre elas.

• O termo "prêmio" refere-se ao preço da opção'", negociado em pregão e determinado
pelo preço da mercadoria no futuro, pela taxa de juro e pela volatilidade do objeto de
negociação.

• As cotações são realizadas de maneira diferenciada nas três Bolsas, sendo necessário
estabelecer as seguintes equivalências:

=> Cada libra tem 453,6 gramas, e para transformar centavos de dólar por libra peso
(US$c/lb) em dólares por saca de 60 quilos (US$/sc.), como é negociado na
BM&F, deve-se multiplicar o valor em centavos por 1,3228. Este fator de
conversão é assim calculado: [(60.000/453,6)1100)] = 1,3228

• Os tamanhos dos contratos são diferenciados, sendo conveniente achar as relações
ótimas entre número de contratos a ser negociados em uma e outra Bolsa, especialmente
nas operações de arbitragem.

1. Arbitragem

Arbitragem é uma operação simultânea de compra em um mercado e venda em
outro, com o objetivo de ganhar no preço ou no diferencial entre ambos. No caso do café,
nos mercados futuros, as arbitragens mais negociadas pelos "traders" lJ são entre São
Paulo e Nova Iorque e entre Londres e Nova Iorque. As operações de arbitragem visam a
buscar lucratividade com distorções momentâneas de preços relativos, que, eventualmente,
ocorrem entre esses mercados.

Para operar com arbitragem, como regra, o trader deve estar bastante
familiarizado com os mercados em questão, observando criteriosamente o histórico do
diferencial entre eles, prestando atenção aos pontos de suporte e resistência desses
diferenciais, analisando a oferta e procura do café objeto de cada um desses mercados, e a
movimentação dos estoques nos países produtores e consumidores, pois as oportunidades
surgem freqüentemente, sejam elas de compra ou venda. Se, por exemplo, falarmos de
arbitragem São Paulo com Nova Iorque, na linguagem corrente de mercado, a compra da
arbitragem significa "comprar São Paulo e vender Nova Iorque"; se estamos falando de
vender arbitragem, significa "vender São Paulo e comprar Nova Iorque".

II Arbitragem: Comprar em um mercado e vender em outro para tomar vantagem das diferenças de preços
entre eles.
12 Opção: instrumento que dá a seu titular, ou comprador, um direito futuro sobre um ativo, mas não uma
obrigação; e a seu vendedor. uma obrigaçãp futura, caso exercido pelo comprador da opção.
13 Trader: negociador. comerciante. exportador.
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Vamos analisar, como exemplo, duas arbitragens entre São Paulo e Nova Iorque
no período compreendido entre 2 de maio de 1996 a 29 de outubro de 1996, Figura 2-A.

I
Figura 2-A - Arbitragem São Paulo contra Nova Iorque (em US$c/lb)
Fonte: BM&F (1997)

Na Figura 2-A verifica-se que a arbitragem São PaulolNova Iorque variou entre
5,00 e - 40,00 centavos de dólar por libra peso. Analisando o gráfico num primeiro
momento, um trader de café pode afirmar que "sente-se confortável" em comprar a
arbitragem (ou seja, comprar São Paulo e vender Nova Iorque) a 30 centavos e vender (ou
seja, vender São Paulo e comprar Nova Iorque) a 15 centavos.

No Quadro 2-A encontram-se dois exemplos de arbitragem para o mercado de
café, São Paulo/Nova Iorque. Ambos apresentam um resultado favorável (lucro), no
entanto, no segundo exemplo, contabiliza-se um prejuízo intermediário, em virtude da alta
do café em Nova Iorque.

2. "Spreead"

"Spread'' (extensão) é a diferença entre preços de compra e venda de um ativo ou
a diferença de preço entre os meses de vencimento dos contratos. Refere-se a uma
operação simultânea de compra de um vencimento e venda de outro vencimento futuro,
baseada no pressuposto de que a diferença de preços terá uma alteração para a direção
desejada.

Quem negocia o "spread'' está mais preocupado com a diferença entre os preços
do que com a sua direção (alta ou baixa). A Figura 2-B mostra que o "spread" de setembro
com dezembro de 1996 oscilou entre (-) US$ 1,50/saca e US$ 9,00/saca. Um investidor
pode "sentir-se confortável" se operar acima de US$ 4, 16/saca (conforme será mostrado no
exemplo a seguir), baseado na premissa de que "carregar" o café durante estes três meses
não custa mais do que esse valor. Em alguns casos, o "spread" pode gerar um ganho maior
do que uma posição comprada, como ilustrado na Figura 2-B.
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EXEMPLOS DE ARBITRAGEM PARA O MERCADO DE CAFÉ

1a Arbitragem: Em 16 de agosto de 1996, um exportador comprou 120 contratos em São
Paulo a US$ 114,20 por saca de 60 quilos (o equivalente a 12.000 sacas) e, ao mesmo tempo,
vendeu 42 contratos em Nova Iorque por US$c 120,85 por libra peso ( o equivalente a 11.906
sacas). Assim, a posição do exportador está praticamente zerada e seu risco, mais gerenciável, por
haver negociado aproximadamente a mesma quantidade de café em ambos mercados. A posição
foi liquidada em 1º de outubro de 1996, sendo que o exportador vendeu São Paulo a US$ 118,65
por saca e recomprou Nova Iorque a US$c 104,75 por libra peso.

o resultado foi:

Data: 16/08/96 Compra 120 SP US$
I

Venda 42 NY
114,20/sc US$c 120,85/lb

Arbitracem de [(114,20/1,3228) = 86,331 - 120,85 = - 34,52 (US$c/lb)
Data: 01/10/96 Venda 120 SP

I
Compra 42 NY

US$ 118,65/sc US$c 104,75/lb
Arbitragem de [(118,65/1,3228) = 89,70]- 104,75 = - 15,75 (US$c/lb)
Resultado:
SP (118,65 - 114,20) x 12.000 = Ganho de US$
(US$/sc) 53.400

NY (120,85 - 104,75) x 1,3228 x 11.906
(US$c/lb) = Ganho de US$ 253.563
Lucro Total = 53.400 + 253.563 = US$ 306.963

2a Arbitragem: Em 30 de julho de 1996, um exportador comprou 120 contratos em São Paulo a
US$ 100,40 por saca de 60 quilos (equivalente a 12.000 sacas) e, ao mesmo tempo, vendeu 42
contratos em Nova Iorque por US$c 103,60 por libra peso (equivalente a 11.906 sacas). A posição
foi liquidada em 19 de setembro de 1996, sendo que o exportador vendeu São Paulo, a US$ 121,00
por saca e recomprou Nova Yorque a US$c 105,25 por libra peso.

o resultado foi:

Data: 30/07/96 Compra 120 SP
I

Venda 42 NY
US$ 100,40/sc US$c 103,60/lb

Arbitragem de [(100,40/1,3228) = 75,901-103,60 = - 27,70
Data: 19/09/96 Venda 120 SP

I
Compra 42 NY

US$ 121 ,OO/sc US$c 105,25/lb
Arbitragem de [(121,00/132,28) = 91,471-105,25 = -13,78
Resultado:
SP (121,00 - 100,40) x 12.000 = Ganho de US$

(US$/sc) 247.200,00
NY (1035,60 - 105,25) x 1,3228 x 11.906
(US$c/lb) = Prejuízo de US$ (-) 25.986
Lucro Total = 247.200 - 25.986 = US$ 221.214

Quadro 2-A - Exemplo de Arbitragem para o mercado de café
Fonte: Adaptado de BM&F (1997)
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Figura 2-B - Spread de café: Setl96 e Dez/96 na BM&F (US$/60Kg)
Fonte: BM&F (1997)

Para exemplificar, considere-se uma posição comprada com uma posição de
"spread", ambas na BM&F:

1. No dia 24 de maio de 1996 um exportador "A" comprou 100 contratos de café na
BM&F para entrega em setembro a US$ 127,50/saca enquanto o exportador "B"
comprou 100 "spreads" de dezembro com setembro com 6,00 (o que eqüivale dizer que
esse exportador comprou setembro a US$ 127,50/saca e vendeu dezembro a US$
133,50/saca). Na BM&F um contrato de café tem 100 sacas de 60 quilos.

2. No dia 30 de agosto de 1996, o exportador "A" liquidou sua posição vendendo setembro
a US$ 130,60/saca, auferindo um ganho de US$ 3,1O/saca, totalizando um ganho de
US$ 31.000,00 antes do imposto e comissões. No mesmo dia, o exportador "B" vendeu
seus 100 "spreads" de dezembro com setembro a menos -0,40 (o que eqüivale dizer
que o exportador vendeu dezembro a US$ 130,60/saca e comprou setembro a US$
131,00/saca). Essa operação rendeu um ganho de US$ 6,40/saca ao exportador "B",
totalizando um ganho de US$ 64.000,00.

EXPORT ADOR "A"
24/05/96 Compra de 100 contratos US$ 127.50/sc PI entrega em Set./96

30/05196 Venda Set. (lOOcontratos) US$ 130.60
Ganho = 130,60 - 127,50 = 3,lO/sc
Ganho Total = 3,10 x 100 x 100 = 31.000,00

EXPORTADOR "B"
24-/05/96 "Spreads" de 100 contratos Compra Set. US$ 127,50/sc 133,50 - 127.50= 6.00/sc

Venda Dez. US$ 133,50/sc (Dez - Set)

30105/96 "Spreads" de 100 contratos Compra Dez. US$ 130,60/sc 130.60 - 131.00= OAO/sc
Venda Set. US$ 131,00/sc (Dez - Set)

Ganho = 6,00 + 0.40 = 6.40/sc (considerando a diferença absoluta entre os preços)
Ganho Total = 6.40 x 100 x 100 = 64.000.00

Quadro 2-B - Exemplo de operações de "Spread", realizadas por dois exportadores
Fonte: Adaptado de BM&F (1997)
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3. Situações de Mercado a Vista e Futuro: Tipos de Mercados Futuros

Considerando-se a estrutura de preços do mercado a vista e futuro, podemos dizer
que existem basicamente três tipos de mercados futuros:

1. "Casb and Carry" - Custo & Carrego, que implica num mercado onde cada mês futuro
é vendido a um prêmio em relação à posição anterior;

2. Invertido, que ocorre quando cada mês futuro é vendido com um desconto em relação
ao mês anterior;

3. "Flat", Fixo ou Inalterado, que ocorre quando praticamente todos os meses tem
aproximadamente o mesmo valor.

3.1. MERCADO "CASH AND CARRY"- CUSTO & CARREGO

A situação de mercado como "Cash and Carry ", que significa custo e carrego
pagos pelo próprio mercado, ocorre quando existe abundância do produto. O mercado do
café esteve nesta situação por muito tempo, pois o nível da oferta, tanto nos países
consumidores quanto nos produtores estava bem além da demanda do produto. É uma
situação de mercado em que, a cada mês futuro, o café é vendido a um prêmio em relação à

. - 14 .posiçao antenor.
Nesse mercado os meses futuros estão sempre com um preço maior que os meses

presentes, uma vez que o "spread" entre os dois deve refletir os custos de aquisição, os
custos financeiros, os de armazenagem e seguro do café, transporte, comissões, e outros
custos envolvidos no carrego (ou carregamento) da mercadoria. Na prática, os custos de
carrego variam dependendo da commodity envolvida, das posições dos participantes do
mercado, etc. Os prêmios não podem exceder os custos de carrego - e em geral não
excedem mesmo - exceto em certas ocasiões, e não raro o spreed fica ligeiramente abaixo
do custo de carrego. Se não fosse assim, seria muito cômodo para qualquer participante do
mercado comprar o mês futuro e vender mais distante, recebendo o café, armazenando-o e
entregando-o contra a venda do futuro no mês seguinte, obtendo assim um ganho
financeiro.

O mercado "Cash and Carry" é possível porque, após a data-limite para a
liquidação de um contrato (vencimento), pode-se "carregar" o produto por mais três meses,
uma vez que não há o compromisso de entregar o café no vencimento do contrato. Assim,
comparam-se os custos de se carregar uma posição comprada no fisico contra a Bolsa.
Feito isso, a seguir, "rola-se a posição" de acordo. "Rolar a posição" significa comprar o
spreed, quer dizer, recomprar a posição vendida de "hedge 15" de determinado mês,
revendendo-o para o mês seguinte. No final da operação, o trader estará com sua posição
comprada no fisico, "hedgeada" (protegida) contra um mês, com vencimento mais distante.

14 Posição: Saldo de um contrato em uma determinada data, resultante das operações realizadas por um
mesmo cliente.
15 hedge: estratégia de proteção financeira para administrar o risco de preço. Ver pág. 109
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EXEMPLO DE "CASH & CARRY" DE CAFÉ

Supondo que no dia 31/05/96 um exportador compre 10.000 sacas de café no
mercado futuro, ao preço de US$ 128,40/saca, para o vencimento setembro de 1996.
Como ele não tem compromisso para entregar esse café até dezembro de 1996, ele
irá carregar o produto por mais três meses, desde que o mercado pague o carrego.
Caso contrário, é melhor se desfazer de sua posição no físico. O exportador irá
comparar o custo de carrego com o preço do café na Bolsa, vencimento dezembro.

Preço do café à vista US$ 128,40/saca
Custo financeiro, 3 meses, taxa de 8% ao ano 2,57
Armazenagem e seguro por meses 0,95
Reserva contra Quebra de peso: 1,6% ao mês 0,64
Custo total para carregar o café até dezembro 4,16

Supondo que o vencimento dezembro estava sendo negociado na Bolsa, em
31/05/96, a US$ 134,00/saca, ou seja, com uma diferença em relação a setembro de
US$ 5,60/saca. Ao compara o café para setembro e vender simultaneamente para
dezembro, na Bolsa, o exportador está carregando o café, recebendo do mercado
US$ 5,60/saca para pagar uma despesa de US$ 4,16/saca. A seguir relaciona-se o
custo operacional, com o exportador fechando a operação em bolsa no dia 26/12/96
(dia do vencimento dezembro):

Custos de Operações na BM&F Baseado nos valores anteriores Total por saca

Corretagem no início da operação 128,40 x 10.000 x 0,3% 3.852,00 0,3852

Corretagem no final da operação 130,50 x 10.000 x 0,3% 3.915,00 0,3915

Taxa de registro da Bolsa 0,15 x 100 15,00 0,0015

Emolumentos da Bolsa 6,32% x (3.852,00 + 2.915,00) 490,87 0,0490

Total 8.272,87 0,8272

Quadro 2-C-Exemplo de Cash and Carry de Café
Fonte: Adaptado de BM&F (1997)

3.2. MERCADO INVERTIDO

Geralmente o mercado invertido se desenvolve quando existe uma escassez do
produto, quando os estoques estão abaixo do volume antecipado pelo mercado, ou, ainda,
quando existe a expectativa da safra futura ser muito grande. Quando um ou vários desses
fatores fazem parte do mercado, está-se num "mercado vendedor", pois os compradores
terão que fazer ofertas de preços cada vez maiores para atrair os vendedores. Os "hedgers"
terão de se cobrir nos meses mais próximos para evitar uma eventual dificuldade de se
obter o café para atender posições de venda anteriormente assumidas. A escassez do
produto, para entrega imediata, acaba por inverter as relações de preços fazendo com que
quanto mais distante for o mês de entrega maior seja o desconto em relação ao mês
presente.

Ao contrário do que ocorre com o mercado "cash and carry", quando o "spread"
em geral acaba sendo limitado pelo custo de se carregar a mercadoria, não existe limite do
"spread" no mercado invertido. O valor de "spread" será determinado pelo grau de
escassez do mercado físico. Se a disponibilidade de café para entrega for pequena em
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relação à demanda do produto, que pode ser expressa pela posição em aberto publicada
diariamente pelas Bolsas, os vendidos serão forçados a se cobrir a qualquer preço. Este fato
ocorreu, por exemplo, logo após as grandes geadas que atingiram os cafezais em julho de
1994 e no final de 1996, provocando queda dos estoques mundiais de café.

3.3. MERCADO "FLAT", FIXO OU INALTERADO

Situação menos freqüente, que ocorre toda vez que a oferta e demanda do produto
estão absolutamente equilibradas. No café é mais dificil ocorrer, uma vez que essa situação
prevê também um produto que seja produzido o ano todo, e que cada um desses pontos de
produção estejam perfeitamente de acordo com os níveis de demanda desejados. Num
mercado "flat ", não existe a necessidade de formação de estoques pois a produção é
suficiente para a demanda do produto.

4. "Hedging" ou "Hedge"

Existem diversas definições de hedging, conceituando-o como resultado de duas
operações inversas, no mercado a vista e no mercado futuro, ou como a contratação de uma
posição a futuro que substitua, por algum tempo, a que necessariamente será assumida no
mercado à vista. Assim, o cafeicultor que está esperando sua colheita e que terá de vendê-
la no mercado fisico, pode vender contratos temporariamente, no mercado futuro.

De acordo com o dicionário WEBSTER, hedge é o ato de "defender-se de
alguém, de um risco ou prejuízo, por meio de arranjos compensatórios no outro lado".
LOOSIGIAN (1980, p.102) define hedge como sendo a "compensação do risco de preço
de possuir ou vender uma commodity, por interMédio da venda ou da compra de um
equivalente contrato futuro de tal commodity." FORBES (1994, p. 36) cita a definição
clássica da Commodity Futures Exchange Commission (EUA): hedge "é a tomada de
posição em mercado futuro oposta a posição assumida no mercado a vista, para minimizar
o risco de perda financeira decorrente de alteração de preços adversa; a compra ou a venda
de futuros como substituta temporária de uma transação a vista que venha a ocorrer mais
tarde".

Para a compreensão dos fundamentos do hedging, é necessário considerar dois
pressupostos, a respeito do inter-relacionamento dos mercados a vista e futuro, MERRIL
LYNCH & SMITH INe. (1979, p.3):

• "O Paralelismo de Preços: os preços futuros movem-se geralmente na mesma direção
dos preços da commodity. O que não significa que sofram exatamente as mesmas
alterações, porque os preços futuros tanto refletem os preços atuais como as previsões e as
atitudes dos traders, ao anteciparem eventos e modificações.

• "A Convergência de Preços: Os preços futuros e presentes tendem a convergir conforme
o periodo de entrega se aproxima - ou seja, o prazo de maturação do contrato. Nesse caso,
o contrato passará a ser exigível e seus termos precisarão ser satisfeitos. O futuro ter-se-á
tornado presente; se o contrato for liquidado por entrega, a transação estará transformada
numa de mercado a vista."
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Hedge é a administração do risco, é conseguir quase um seguro de preço para o
produto transacionado. OSTER (1981) observa que em sentido amplo o hedge não se
aplica apenas ao mercado de futuros. Se um cafeicultor, por exemplo, contratar a venda de
1000 sacas de café para uma cooperativa cinco meses antes da colheita, estará fazendo uma
operação de hedging, uma vez que o risco será transferido a um terceiro elemento. Desta
forma, utilizando tanto o mercado fisico quanto o de futuros, o produtor estará reduzindo o
risco financeiro envolvido nos movimentos abruptos de preços.

Fazer hedge é assumir uma posição igual e oposta nos mercados a vista (a termo)
e futuro. Um cafeicultor estará especulando se possuir 1.000 sacas de café estocados e não
houver assumido uma posição no futuro. Se o preço do café cair US$ 10,00 por saca, o
produtor perderá US$ 10.000,00, da mesma forma que ocorre com um especulador no
mercado fisico de café. Um especulador em commodities normalmente possui posições a
futuro, mas um produtor que possui 1.000 sacas de café somente no disponível pode perder
ou ganhar tanto quanto aquele que tem igual quantidade em futuros; assim, ambos agem
como especuladores.

Fazer hedge consiste em proteger-se contra os riscos de preços das commodities
produzidas ou que precisam ser adquiridas para o giro do próprio negócio. Por exemplo,
um cafeicultor faz hedge quando possui 1.000 sacas de café em seu armazém e tem 1.000
sacas vendidas a futuro. Deste modo, ele fechou um preço, e nessa situação, se o preço do
café subir US$ 10,00, ele estará ganhando US$ 10,00 no mercado a vista e perdendo US$
10,00 no mercado futuro, compensando, portanto, lucros e perdas. Assim, uma posição
"hedgeada" permite proteger-se contra as mudanças de preços.

OSTER (1981) ressalta que o hedge pode garantir uma aproximação de preço,
mas nem sempre um lucro. Um hedger pode, algumas vezes, até mesmo fechar um
prejuízo pequeno, quando previr possibilidade de maiores perdas. O hedge em mercado
futuro confere mais flexibilidade do que no mercado a termo (a vista), uma vez que um
produtor pode sempre levantar um hedge ou sair da aplicação, se as perspectivas se
alterarem, mas a saída de um contrato efetivo de entrega no mercado fisico é muito mais
dificil. Outra vantagem de usar o mercado futuro é que o produtor tem a liberdade de
entregar seu produto no mercado que quiser, enquanto em um contrato a termo ele fica
amarrado a um mercado específico.

4.1. BASE OU DIFERENCIAL

Dois pressupostos de MERRIL LYNCH & SMITH INC. (1979, p.J), citados no
item anterior, decorrem um conceito típico das operações de hedging, que é o melhor
instrumento que os hedgers dispõem para avaliar o acerto de suas posições e negócios: a
base (ou "basis "). O entendimento da base é uma das mais importantes ferramentas do
hedger. De acordo com FORBES (1994, p.39), "a base dá o tom ao mercado, oferecendo
ao hedger auxílio precioso para descobrir quando deverá vender commodities no
disponível ou quando o relacionamento entre os preços dos mercados favorecerá, ao
contrário, a venda de contratos futuros".

A diferença entre o preço de uma commodity no mercado fisico (numa
cooperativa, por exemplo) e a cotação específica a futuro é conhecida por base, sendo que
no caso do café, usa-se também o termo "diferencial". A base varia de tempos em tempos,
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e essa variação pode gerar algum risco para o hedger, embora possa também trabalhar a
seu favor.

A base ocorre devido a uma série de fatores que podem variar de um local para o
outro. Os fatores mais importantes são: a oferta e demanda do produto; a oferta e demanda
de possíveis substitutos do produto; frete e problemas relacionados ao transporte e frete;
estrutura de preços dos fretes; capacidade de estocagem disponível; qualidade; expectativas
de preços; taxas de juros e possibilidade de financiamentos.

As flutuações na base tendem a ser menores se comparadas às do mercado fisico
ou mesmo às do mercado futuro, o que acaba por permitir uma administração mais efetiva
do hedge. A importância da base para se "hedgear" uma posição é essencial ao trader para
decidir quando deve e se deve fazer ou levantar um hedge. Quanto maior for o
conhecimento que um trader tem sobre esse mecanismo, tanto melhor será sua
lucratividade. Para o trader é mais fácil e gratificante explorar lucrativamente as
diferenças que ocorrem com a base, do que simplesmente utilizar o hedge como uma
proteção contra variações de preços.

Enquanto o hedge elimina o risco de variações de preço, ele introduz outro risco,
um pouco mais complexo, que é a possibilidade do mercado fisico não variar em relação
ao futuro. Esse risco é chamado "risco do basis".

Se a base é definida como mercado fisico menos mercado futuro, então quanto
mais positivo for a base, maior sua firmeza, quanto mais negativo, mais fraco ele é. Assim,
por exemplo, se um café mineiro passa de menos 8 para menos 2, ficando portanto mais
positivo, a base está se estreitando ou ficando mais firme. Se por exemplo, um café
paranaense passa de menos 10 para menos 15, a base está ficando menos positivo,
portanto, diz-se que a base está alargando ou enfraquecendo.

O mercado fisico e o mercado futuro nem sempre andam paralelamente.
Entretanto, o padrão do movimento da base para o café faz com que ele seja mais ou
menos previsível se comparado com o movimento do fisico ou do futuro. Existe uma
tendência de que a base estreite, ou fique mais firme, durante a entressafra e, que alargue,
ou fique mais fraca no período da colheita.

Supondo que um exportador compre no mês de junho 10.000 sacas de café no
mercado físico de Guaxupé a um valor equivalente a US$c 165,00 por libra-peso, e que o
café julho na BM&F estava sendo negociado a US$ 183,00/saca: o exportador decide então
"hedgear' sua compra na BM&F. Admitindo que o mercado fisico caia para US$
145,00/saca, e na BM&F para 168,00/saca. Nesse ponto, a posição do fisico mostra um
prejuízo de 20 centavos de dólar. Se o exportador fosse vender seu café fisico e levantar o
hedge (cobrindo sua posição vendida na BM&F), o resultado combinado seria de um
prejuízo de 5 centavos de dólar. Está correto que o prejuízo incorrido é bem menor que
aquele que teria ocorrido se o exportador tivesse comprado o café no fisico sem "hedgear"
na BM&F. Em termos de base, pode-se dizer que o hedge foi colocado a menos 18 e
desfeito (ou levantado) a menos 23. Dessa operação pode-se afirmar que, se realmente
houvesse tal estreitamento da base, o exportador deveria ter segurado sua venda até que a
base melhorasse, ou, que ele falhou em sua análise sobre o comportamento da base.

No exemplo anterior, as 10.000 sacas de café compradas foram "hedgeadas" na
BM&F, ou seja, o exportador comprou e vendeu futuros. A esse tipo de operação diz-se
que o exportador está "comprando o diferencial", ou comprando na base. Esse tipo de
hedge será feito se o exportador espera que a base vá estreitar, ou seja, espera que o
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mercado físico vá apreciar (valorizar) mais que o mercado futuro. Quando o exportador
compra futuros contra uma posição vendida no físico para entrega futura, ele está vendido
no diferencial, ou vendido a base. Para lucrar nessa posição, o exportador espera que o
mercado futuro aprecie mais que o mercado físico, ou seja, a base precisa alargar, ou
enfraquecer.

EXEMPLO DE HEDGE DE COMPRA DE CAFÉ

Um exportador, no dia 08/01/96, fecha um contrato de exportação referente a 1.000
sacas para embarcar em setembro de 1996. No mercado futuro, no dia 08/01/96, o
café para entrega em setembro de 1996 estava cotado a US$109,50.

Data Operação Preço (US$lSaca)
08/01/96 Compra de 10 contratos 109,50

(10 x 100 scsi= 1.000 sacas Custo: 109,50 x 1.000 = 109.500,00

Ajuste diário da operação:

Dia Preço de Ajuste Diário do Comprador
Fechamento (US$/saca)
(US$/saca)

08/01/96 109,50 0,00
09/01/96 110,00 0,50 x 10 x 100 = 500,00

10/01/96 111,50 1,50 x 10 x 100 = 1.500,00
11/01/96 116,50 5,00 x 10 x 100 = 5.000,00

12/01/96 116,00 0,50 x 10 x 100 = T-) 500,00

TOTAL 6.500,00

Em 11/09/96, o café no mercado disponível estava cotado em US$ 113,50/saca. No
mercado futuro cambial de café com entrega setembro, o preço estava cotado a US$
119,50/saca. A diferença (base) de US$ 6,00/saca a mais no café da Bolsa deve-se
aos custos de preparo da qualidade exigida, classificação, seguro e armazenagem.

Assim, o resultado para o exportador foi um ganho total de US$ 10.000:

Dia Preço de Ajuste Diário do Comprador
Fechamento (US$lsaca)
(US$/saca)

08/01/96 109,50 0,00
09/01/96 110,00 500,00
10/01/96 111,50 1.500,00

.....
11/09/96 119,50 8.000,00
TOTAL (119,50 - 109,50) x 1.000 = 10.000

Quadro 2-D-Exemplo de hedge de compra de café -Fonte: Adaptado de BM&F (1997)

Como hedger, o exportador, nesse caso, não está preocupado com o nível absoluto
dos preços nem mesmo com a tendência do mercado, mas com os movimentos relativos
dos preços, ou mais especifícamente, com o estreitamento ou alargamento da base. Se ele
espera que o mercado físico vá apreciar mais que o mercado futuro, ele vai comprar o base.
Se, ao contrário, ele espera que o mercado futuro irá apreciar mais que o mercado físico,



Uso Estratégico da TI: Modelo Conceitual para a gestão de estoques e custos de café por qualidade 113

ele vai vender a base. A estratégia de base, se bem executada, oferece ao exportador mais
flexibilidade no gerenciamento de suas posições, várias alternativas operacionais e grande
alavancagem financeira.

Quando um ex~ortador compra um contrato, ele deposita um valor referente
à margem de garantia 6. Como este valor deve ser suficiente apenas para cobrir a
oscilação de um ou dois pregões, os participantes do mercado devem ajustar
diariamente'{ suas posições de acordo com o preço de fechamento do dia, ficando
posicionados a esta cotação.

EXEMPLO DE ESTRATÉGIA OPERACIONAL PARA FECHAMENTO
DE UM HEDGE DE COMPRA DE CAFÉ

O exportador tem duas alternativas estratégicas:
• Efetuar a entrega física.
• Liquidar o hedge financeiramente através de uma operação contrária,

fechando a posição;

1. O exportador efetua a entrega fisica: O exportador encerra sua posição na Bolsa
e compra o café no mercado físico a US$ 113,50. No caso de entrega física: o
exportador recebe o café, de acordo com os procedimentos de entrega estabelecidos
pela BM&F
Data Operação Preço (US$/Saca)

11/09/96 Compra café no mercado físico 113,50
Custo: (113,50 x 1.000) - 10.000,00
(qanho no mercado futuro) = 103.500,00

2. O exportador liquida o hedge financeiramente: através de uma operação
contrária (revenda de café), fechando a posição:
Data Operação Preço (US$/Saca)

11/09/96 Venda de 10 contratos = 1.000 sacas 119,50
Custo: (119,50 x 1.000) - 10.000,00
(ganho no mercado futuro) = 109.500,00

C d B 'd dustos e operaçao na olsa, consi eran o os va ores antenores:

Custos de ooeracões na BM&F Baseado nos valores anteriores Total por saca

corretaoern no início da operação 109,50 x 1.000 x 0,3% 328,50 0,3285

Coretagem no final da operação 119,50 x 1.000 x 0,3% 358,50 0,3585

Taxa de registro da Bolsa 0,15 x 10 contratos 1,50 0,0015

Emolumentos da Bolsa 6,32% x (328,50 + 358,50) 43,42 0,04342

Total 731,92 0,7319

Neste caso a primeira alternativa incorna em um menor custo, ressaltando-se, porem,
que o ganho obtido no mercado financeiro com a operação de hedge de compra de
café foi o mesmo, para ambos os casos.

Quadro 2-E - Exemplo de estratégia operacional para fechamento de um hedge de
compra de café. Fonte: Adaptado de BM&F (1997)

16 Margem de garantia: Depósito em dinheiro. carta de fiança ou títulos públicos e privados, exigidos pela
Bolsa para garantir a operação. cobrindo o risco de oscilação de preço de dois ajustes diários e que é
devolvido ao cliente quando a operação é liquidada.
17 Ajuste diário: Mecanismo por meio do qual as posições mantidas pelos clientes. nos mercados futuros,
são acertadas financeiramente todos os dias. conforme apresentem ganho ou perda em relação ao preço de
ajuste do dia anterior.
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EXEMPLO DE HEDGE DE VENDA DE CAFÉ

Um cafeicultor estima sua safra em 10.000 sacas e pretende vender uma parte de sua produção em
julho. No mercado futuro, no dia 09/02/96, o café para entrega em julho de 1996 estava cotado a US$
143,20/saca. Fevereiro é mês de entressafra de café e o cafeicultor ainda não possui o produto, mas
julho já é mês de safra. O preço do café no disponível, em 09/02/96 era de US$ 158,50/saca. Para
não correr o risco de preço, o cafeicultor vê que essa cotação para julho garante-lhe um bom retomo,
e vende 10 contratos, ou seja, o equivalente a 1.000 sacas, com vencimento em julho de 1996, àquele
preço.

Data Iooeracão IPreco -(US$/Saca)
09/02l961venda de 10 contratos = 1.000 sacas 1137,20 (143,20 - 6,00")

Receita: 137,20 x 100 = 137.200,00
* Diferença de qualidade com o café exigido para entrega na Bolsa.

Quando o cafeicultor vende o contrato, ele deposita um valor referente à margem de garantia. A
partir do início da operação em Bolsa, o preço no mercado futuro oscila, e dessa oscilação
resultam ajustes diários como descrito a seguir (em uss/saca):,

Dia Preço de Fechamento Ajuste Diário do Vendedor

09/02/96 143,20 0,00 (US$/saca)

12/02196 140,30 2,90 x 10 x 100 = 2.900,00

13/02/96 141,41 1,21 x 10 x 100 = (-) 1.210,00

14/02/96 140,50 1,01 x 10 x 100 = 1.010,00

15/02196 142,50 -2,00 x 10 x 100 = (-) 2.000,00

TOTAL 700,00

Em 16/07/96 o café no mercado disponível estava cotado em US$ 98,50/saca, e no mercado futuro,
no vencimento do contrato estava sendo negociado a 107 ,OO/saca. Desconsiderando-se os custos
operacionais da Bolsa, o resultado do hedge foi (em US$lSaca)

Dia Preço de Fechamento Ajuste Diário do Vendedor

09/02/96 143,20 0,00 (US$/Saca)

12/02196 140,30 2.900,00
13/02/96 141,41 (-)1.210,00

.......
16/07/96 107,00 3.451,00

TOTAL 3.451,00 = (143,20 - 107,00) x 10 x 100
= 36.200,00

Em 16/07/96 o cafeicultor liquida, o hedge financeiramente através de uma operação contrária
(compra contratos), fechando a posição na bolsa, com ganho de US$ 36.200,00 e vende seu café no
mercado físico a US$ 98 50/saca,

Data Operação Preco (US$/Saca)
16/07/96 Venda de 1.000 98,50

sacas no mercado Receita: (98,50 x 1.000) + 36.200,00 (ganho no
físico mercado futuro) = 134.700,00

Custos - o sa, consi eran o os va ores antenores:e operaçao na
Custos de Operações na BM&F Baseado nos valores anteriores Total por saca

corretaoern no início da operação 137,20 x 1.000 x 0,3% 411,60 0,4116

Corretaqern no final da ooeracão 107,00 x 1.000 x 0,3% 321,00 0,3210

Taxa de registro da Bolsa 0,15 x 10 contratos 1,50 0,0015

Emolumentos da Bolsa 6,32% x (411,60 + 321,00) 46,30 0,0463

Total 780,40 0.7804
-

d BI d d

Assim, a receita total com a operaçao de venda de café na Bolsa (hedge de Venda de cafe) fOI:
134.700 - 780,40 = US$ 133.919,60

Quadro 2-F - Exemplo de hedge de venda de café - Fonte: Adaptado de BM&F (1997)
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5. Formação do Preço do Café

o procedimento habitual para calcular o preço do café, partindo do mercado
interno, inicia-se através da compra de café bica corrida (café colhido sem passar pelo
processo de classificação, preparo e liga), com cerca de 120 defeitos, no interior, para levar
para Santos, condições FOB ("Free On Board"). Uma operação FOB significa que o
repasse ao vendedor termina quando a mercadoria é colocada no navio. De acordo com
análise da BM&F (1997), podem ser considerados os seguintes valores:

~~-..........----_.'_.-~----,-_....•_--" ....,.....,., .•.,.. _ ..•.-..--------~.~---~-----""
Custos Fixos - CF US$c/l. Custos variáveis - CV

b
%

Frete para o porto
Despesas de preparo no armazém geral
Sacaria nova para exportação
Certificado de Origem da FEBEC J 8

Capatazias (Adm. de trabalhadores)
Total

1,0000
3,6000
0,9500
0,1000
0,4000
6,0500

Juros sobre ACC, 30 dias 9% aa 0,7500
Reserva para perda de peso 1/6 % 0,1666
Cobrança no exterior 0,2000

Total 1,1166

Outras Considerações, em R$ (Exemplo com valores coletados em 13/03/97)
._.- __ •••••_- "'••••:w_ •.." •.••_ •••.•••,. •.•..• ••._.... --- ••---" .••~•••••••••••---- •••••••••...-.._ •• --.,,-

Valor de Café Bica corrida (R$/sc) 220,00
Valor do Consumo Interno (R$/sc) 172,00
Percentual de consumo interno do café bica corrida 15%
Y..~l~Edo ~_?1~__. .._..._,,__ .•.__.._. ._. ._. .... J.,~.?4?..

O valor do café exportável é apurado da seguinte forma:

{
[BC - (CI x %CI)] }

(1 - % CI)
1,3228

CAFÉ =
US$

onde,
CAFÉ = Valor do café exportável, em US$ centavos por libra peso (US$c/libra peso)
BC = Preço do café bica corrida, em Reais, por saca de 60 Kg (R$/sc);
CI = Preço do café para consumo interno, em Reais, por saca de 60 Kg (R$/sc);
% C1 = Percentual do total do café bica corrida que será destinado ao consumo interno

US$ = Taxa do Dólar (cotação do dia)
Substituindo na fórmula os valores informados anteriormente, temos:

{
[220 - (172 x 15%)]}

(1 - 15% )
1,3228

CAFÉ =
1,0549

18 FEBEC _ Federação Brasileira dos Exportadores de Café. URL: http//www.magicweb.com.br/febec/

http://http//www.magicweb.com.br/febec/


~EA~E~SP~/_FG~V_-~C~DA__-~Lu~c~ie~IH~e~n~riq~u~e~d~e~O~liv~e~iffi~-_1~9~9~8 116

Logo, o valor do café exportável é: CAFÉ = 163,73 (em US$ c/lb)

ou 163,73 x 1,3228 = US$ 216,58/sc

Este é o valor do café, considerando o que vai para o mercado interno e externo.
Considerando os custos fixos e variáveis (referentes ao preparo, sacaria, registro, taxas,
etc.) calcula-se o valor do café, em condições FOB.

Fórmula para cálculo do valor do FOB:

FOB =
[CAFÉ + CF]

[ 1 - CV]

Substituindo na fórmula os valores informados anteriormente, temos:

FOB=
[163,73 + 6,05]

[1 - 1,1166%)]

Logo, o valor do café, em condições FOB é: FOB = 171,70 ( em US$c!lb)
ou 171,79 x 1,3228 = US$ 227, 12/sc

Admitindo-se que na data considerada (13103/97) o mercado internacional
estivesse praticando o preço de 205 cents de dólar por libra peso e remunerando 10 cents
por libra peso aBaixo de Nova Iorque, FOB, para o café brasileiro, devido ao deságio de
qualidade em relação ao café negociado na CSCE (Nova Iorque), pode-se calcular o preço
máximo que o exportador poderia pagar pelo café, como mostrado a seguir:

FOB =
[CAFÉ + CF]

[ 1 - CV]

FOB = (CAFÉ + CF) 1 (l-CV)
205,00 - 10,00 = (CAFÉ + 6,05) 1 ( 1 - 1,1166%)

195,00 = (CAFÉ + 6,05) 1 0,988834
195,00 x 0,988834 = CAFÉ + 6,05
CAFÉ = 186,77 US$c/lb
ou 186,77 x 1,3228 = US$ 247,06/sc
Este é o valor máximo que um exportador poderia pagar pelo café
para exportação, nesta data e nestas condições, considerando os
CF e CV.

Considerando também o mesmo valor para consumo interno, como na fórmula
anterior, pode-se ainda calcular o valor para o café bica corrida, usando novamente a
fórmula:
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{
[BC - (CI x %CI)] }

(1 - % CI)

CAFÉ= 1:...;..32::.:;2:.;;.8 _

US$

Fazendo CAFÉ = 186,77 US$ cents/libra
substituindo na fórmula, tem-se:

{
[BC - (172 x 15%))}

_ (1 -15%)

peso e

186,77 = ....;.1.:..:..3::.:;22:..::;8 _
1,0549

Logo, BC = R$ 247,33 / Saca 60 Kg

Com base neste exemplo e considerando o mercado de "10 aBaixo FOB", para o
café brasileiro, pode-se concluir que o exportador pode pagar até R$ 247,33 por saca para
o café bica corrida, nesta data e nestas condições.
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ANEXO 3 - Simulação de Movimentação no Modelo Proposto

Apresenta-se uma simulação de movimentação do Modelo Conceitual
desenvolvido para Gestão de Estoques e Custos de Café por Qualidade. Esta simulação foi
realizada a partir de uma amostra real de movimentação de lotes na COOXUPÉ. Foi
desenvolvida na planilha EXCELL, e serviu de testes para o desenvolvimento e
implantação do modelo definitivo. São apresentadas cinco planilhas, consistindo em um
exemplo, bastante sintético, de movimentação de estoque de café, ocorrido em um período
de quatro dias na cooperativa.

Especificação das variáveis utilizadas

Esta simulação foi realizada a partir de uma amostra real de movimentação de
lotes na COOXUPÉ. Foi desenvolvida na planilha EXCEL, e serviu de testes para o
desenvolvimento e implantação do SIG definitivo.

A planilha 1/5 apresenta um exemplo, bastante sintético, de movimentação de
estoque de café, ocorrido em um período de quatro dias na cooperativa. As variáveis
consideradas são:

1. DATA = Data do movimento

2. MOVIMENTO = natureza do movimento; operação efetuada com o café no armazém,
considerando as operações industriais de preparo e liga. Podem ser:

• Entrada = Entrega de café na cooperativa pelo cooperado (depósito). Neste
caso, a mercadoria ainda permanece sob a propriedade do cooperado. O café
entregue em sacas de 60 Kg, da forma como é recebido do produtor, chamado
café bica corrida, passa por criteriosas amostragens, sendo classificado (por RA,
%ESC. - escolha- e % IMP -impurezas-), identificado (número de Lote),
recebendo um preço médiol9, em função de sua qualidade e pureza. O café é
armazenado em pilhas em ruas especificadas e identificadas no armazém.

• A.c. = Autorização de Compra. Quando o cooperado decide vender o café
depositado (todo o lote ou parte dele), o setor de comercialização da cooperativa
emite uma AC. para a administração do armazém especificando que lote foi
vendido, e a que preço (preço real de mercado). Neste momento, a mercadoria
passa a fazer parte do estoque próprio da cooperativa, com preço conhecido.

• Despejo = Refere-se à operação de retirada do lote (ou parte deste) das pilhas e
despejo nas máquinas para preparo (separação por tipo, peneira, cor e retirada das
impurezas).

19 O Preço Médio refere-se ao "preço médio de mercado", estimado em função da qualidadedo café.
atribuído a um lote. no momento de sua entrada na cooperativa. Passa a ser o preço real de mercado quando o
cooperado efetuar sua venda.
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• Sad.Balão = Refere-se à operação de retirada do "café preparado" do "balão"
(depósito onde fica este tipo de café) para expedição ou para liga (formação dos
blends, a critério das preferências de cada cliente).

• Retomo = refere-se aos casos (mais raros) de devolução de café bica corrida
ao cooperado, a seu pedido.

• Embarque = refere-se à expedição do café vendido (em sacas ou a granel).
Pode ser realizada uma venda de café bica corrida (mais raro), de café preparado
ou ligado.

3. LOTE = Número do lote de identificação do café entregue pelo cooperado. Formado
por um código que identifica o cooperado, a safra, o tipo de café e a ''viagem'' (número de
entrega seqüencial para cada cooperado).

4. QUANT = Quantidade. Refere-se ao número de sacas de 60 Kg que compõem um lote
especificado.

5. P. Médio = Peso Médio. Refere-se ao peso Médio das sacas que formam um lote.
Normalmente a saca é de 60 Kg, porém é comum pequenas diferenças. O café entregue
pelo cooperado é pesado inicialmente no caminhão, em balança própria. Depois, ao formar
as pilhas no armazém, é pesado em balança eletrônica de maior precisão, e o peso Médio
de cada lote é calculado, em Kg/Sc, com uma precisão de duas casas decimais. Para evitar
problemas na apuração de volumes e custos, o modelo conceitual realiza o controle do
estoque de café em quilos, ao invés de sacas.

6. R.A. = Remessa de Amostra. Classificação por qualidade, desenvolvida na COOXUPÉ.
A classificação completa envolve cerca de 120 tipos de R.A., variando detalhes como
bebida, COL aspecto, tamanho, safra, etc.
7. OR. QUAL. = Grupo de Qualidade = Refere-se ao agrupamento dos RA' s no três
grupos gerais de qualidade, especificados para possibilitar o controle proposto no SIO
desenvolvido (Fino, Médio, Baixo).

8. % ESC. = Porcentagem escolha ou resíduo. Refere-se à porcentagem de café de um
grupo inferior de qualidade, encontrados em um lote. Assim, por exemplo, um lote de café
pode ser "RAl com 40% de escolha", significando que 60% do lote entregue pelo
cooperado é classificado como RA 1, e os 40% restantes, como um café de qualidade
inferior (que também é conhecido, como por exemplo RA4, e/ou RA44)

9. % IMP. = Porcentagem e impurezas. Refere-se à porcentagem de materiais inertes
(pedras, gravetos, folhas, etc.) encontradas no lote de café entregue pelo cooperado.

1O.~ IS = Número da Instrução de Serviço (IS), que identifica uma operação específica de
movimentação de estoques no armazém, como por exemplo: despejo, liga e embarque.

11.RA IS = Identificação da qualidade (por RA) de uma Instrução de Serviço (IS)
específica.
12.VLR.AC.= Valor da Autorização de Compra. Especifica o preço de mercado,
efetivamente pago ao cooperado, no momento em que este decidiu vender o lote de café
depositado na cooperativa. É dado em R$/Saca.

A estrutura da ficha de controle é a mesma para todos os padrões de qualidade
(Fino, Médio, Baixo) em todos os módulos (de 1 a 6), contando com as seguintes variáveis:
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1. Lançamento = refere-se ao número de ordem seqüencial do lançamento de cada lote e
operação (conforme a data de ocorrência)

2. Operação = refere-se ao número da operação desenvolvida (movimento), codificado
conforme a figura 11.

3. Data = data do movimento ou operação.

4. Movimento = natureza do movimento (operação efetuada com o café no armazém).

5. Lote = número de lote de identificação do café entregue pelo cooperado.

6. RA =Remessa de Amostra (qualidade)

7. Op.Mod. = Operação no módulo. identifica, para aquela ficha de estoque específica, se
a operação consiste numa entrada ou saída de mercadoria (crédito/débito).

8. Volume = identifica o volume total de café entregue, em número de sacas.

9. Peso = considera quilos, ao invés de sacas, permitindo assim um melhor controle.

• Total = peso total do lote [peso Médio/se x n" de sacas (volume)]

• Catação = peso total no lote, do café selecionado de acordo com o padrão de
qualidade considerado (Fino, Médio ou Baixo)

• Impureza = peso total no lote, das impurezas (pedras, gravetos, folhas,
etc.), conforme classificação prévia.

10.Saldo (posição) = valores acumulados, em quilos, formando a posição (saldo) daquela
ficha de controle (módulo).

• Catação = peso total no módulo de controle, do café selecionado de acordo
com o padrão de qualidade considerado (Fino, Médio ou Baixo)

• Escolha = peso total no módulo de controle, do café que não se encaixa no
padrão de qualidade considerado, também chamado de "resíduo". Todo
resíduo é considerado como padrão "café Baixo".

• Impureza = peso total no módulo de controle, das impurezas (pedras,
gravetos, folhas, etc.), conforme classificação prévia.
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ANEXO 3 - Planilha 1

Simulação de movimentação para teste do
Modelo Conceitual desenvolvido

"MODELO CONCEITUAL PARA GESTAO DE ESTOQUES E CUSTOS DE CAFE POR QUALIDADE" I

EAESP/FGV
, SIMULAÇAO ' I Luciel Henrique de Oliveira, Set./98 Valores baseados em dados reais de 1997
I I I I , I I I I I

DATA ' MOVIMENTO I LOTE I QUANT P,Médio I R.A. Gr.Quall% ESC.I %IMP. I N.oIS I RAI.S. I VLR.AC.

i I I I I I I I I

01/06 ENTRADA 90150/11 100 60,50 1 FINO 11,00 , 5,50
01/06 ENTRADA 90150/12 120 60,76 2 FINO 14,00 7,50
01106 ENTRADA 90150/13 I 220 58,76 4 MEDIO I 8,00 2,00 -i I I

01/06 A.C. I 90150/12 i 100 60.76 I 2 FINO i 14,00 i 7.50 I I 220.00
01/06 A.C. I 90150/11 I 100 60,50 I 1 FINO I 11,00 I 5,50 I ! 245,00
01/06 DESPEJO 90150/11 100 60,50 1 FINO I 11,00, 5,50 , 222 44 ,
01/06 DESPEJO 90150/12 120 60,76 2 FINO 14.00 7,50 222 44

I I

02/06 ENTRADA I 90150/14 i 100 58.45 ! 1 FINO ! 11,00 I 5.50 I I I
02106 ENTRADA I 90150/15 I 320 61,76 I 2 FINO , 4,00 I 1,50 ; I I,
02106 ENTRADA I 90150/16 220 59.16 I 4 MEDia 8,00 2,00 I

02/06 AC. 90150/12 20 60,76 2 FINO 14,00 7,50 207.00
02/06 A.C. 90150/15 100 61,76 2 FINO 4.00 1.50

, 235.00
02/06 DESPEJO I 90150/15 60 61.76 I 2 FINO I 4.00 I 1.50 T 222 I 44 I

02/06 I DESPEJO I 90150/15 I 120 61,76 i 2 FINO I 4,00 I 1.50 I 222 44 I
I I I I I

03/06 SAD. BALAO, 222117-A 100 60,50
I

44 BAIXO :
03/06 ENTRADA 90150/17 320 60.36 2 FINO 4.00 1.50
03/06 ENTRADA I 90150/18 , 220 59,76 4 MEDIO I 8.00 2,00
03/06 SDA.BALAO I 222/17-B I 100 60.50 I 44 BAIXO I I ! I I
03/06 A.C. I 90150/15 ! 220 61,76 I 2 FINO I 4,00 I 1,50 I I I 245,00

03/06 DESPEJO I 90150/15 140 61,76 ! 2 FINO 4,00 I
1,50 I 222 44 I

03/06 DESPEJO 90150/18 120 59.76 4 MEDia I 8.00 2,00 222 44
I

04/06 I SDA.BALÃO I 222/17-C
,

145 60.50 ! 44 BAIXO I I I ! !I

04/06 I ENTRADA I 90150/19 320 60,36 I 2 FINO I 4,00 ! 1,50 , , iI I

04/06 ENTRADA 90150/20 220 59,76 I 4 MEDIO I 8,00 2,00 , I

04/06 SDA.BALAO 222/18-A 30 60.50 44 BAIXO
04/06 A.C. I 90150/19 220 60.36 2 FINO I 4,00 , 1.50 I 25500
04/06 DESPEJO I 90150/19 I 140 60.36 T 2 FINO I 4.00 I 1.50 I 222 I 44 I

04/06 , DESPEJO I 90150/20 I 120 59,76 I 4 MEDia I 8,00 I 2,00 I 222 ! 44 I

04/06 RETORNO 90150/20 70 59,76 4 MEDia I 8,00 I 2,00
04/06 SDA.BALAO 2221RS-A 130 60,50 44 BAIXO
04/06 SDA.BALAO 222/PO-A 30 60.50 44 BAIXO'
04/06 SDA.BALAO I 222/RS-B I 130 60.50 I 44 BAIXO I I I I

04/06 ENTRADA I 90150/21 I 220 50.36 I ESC BAIXO I 80.60 I 19.40 I i I

04/06 ENTRADA I 90150/22 I 220 50,36 I T BAIXO I 90,60 I 9,40 I I I
04/06 DESPEJO ~ 222/RS-A 250 60,50 44 BAIXO, 223 LIGA I

04/06 DESPEJO 90150/21 120 50.36 ESC BAIXO 80.60 ' 19.40 223 LIGA
04/06 DESPEJO 90150/22 210 50.36 I T BAIXO I 90.60 I 9.40 I 223 LIGA
04/06 EMBARQUE I 223/LG-A I 500 60.50 I lIG Blend I I I I I

04/06 SDA.BALAO I 223/LG-B I 79 60,50 I lIG Blend I I ! , I
I

,
I I I I

OBS: SIMULAÇ AO DE CONTROLES PROPOSTOS .A C. - AUTORIZAÇAO DE COMPRA
DEFINICAO DE CRITERIOS UTILIZADOS I I Esc = Escolha ou Resíduo'
ANALISE DE SALDO (Posição) DE ESTOQUE COM CUSTO E POR QUALIDADE I '1 I
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ANEXO 3 - Planilha 2

Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Grupo-Padrão de Qualidade Fino

Módulos 1, 2-A e 2-8
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GRUPO-PADRAO DE QUALIDADE: FINO-- - - - - -- -- - - -- ---
ESTOQUE PREPARADO

- 14 - -
15
16

- 17-
- 18

1920 --

6
6
6
6
6
6

--7 -

ovoe
O1i06
02i06

- 02iõ6
03!06
04iõ6
o4i06

Movimento-----~
DESPEJO

-DÉSPEJc:i-
- -bÉsPEJÓ-

-bÉSPEJO
- DÉSPEJÓ-

-ÕÉSPEJO-
S-DABALAO

Lote

90150111 1
90150lii -2-
90150/"15
9015Oi15
90150/is
9015O/is
22:31LG:ã

MÓDULO 3

79

Volume

--------------
Saldo (KG) Soldo (KG)

!,!,p!:!!e~~~ Ciiaªo'::: .. E~o~ ::.
Peso

iot~ =
- - - -6050,00
-729(20-
-3705:60 -
--7411,20 -

_~8~6~0 =-
8450,40

.:::4I?~0 =-
- - - -

Entr~da
Ef1ir~da
Entr~da
Entràdã

100
120
60
120-

5051.75
572359
3 SD1.is
"1003.58
8170.85
7985.63
-4i79.5o

Saldo (KG)- - - -
J!n~r~a _

-332.75 -
-879.59 -
-935.17 -
J~,~_

1_176,04
1.302,79 -
-;302.79- - --

Entrada 140
Entrada -140
Saída

- 665,50
t- -- -- -1.020,77
- '-48~i2-
- 296:45--
r ~5,ª6':::
I- ~8~2_

0.00

332,75
-546:84-
_-5~~5-=
111,17

-129:70-
126)S
.:::0]0--

5_051,75
-10175)4-
-14.277:13
--2Ü80~72-
--29-:45[57-
-37A3r19-
':::3215[69~

GRUPO-PADRÃO DE QUALIDADe: FiNO---

~'~2-~1 ~m1-'~~97~ª~~AÕo!04a/l.~0~6.:~::;:~ ,,:::Ó::LO :,,.,, V~::~... ~:;~~ ~:~: '::
- EMBÁRQUE 223ILG:Ã -LIG Saida -50Õ- -"30250.00-- -30250:00 - 0.00
- - - - - -- -

GBU~O~AQR@ ~~ qUt{ID~~ Fi~o ~ -

C~NT~C?~Ç~

4-S --a-
-9 -
11

13
21

Data

4
4
4
4
4

4

9

01!06
D1i06
021õ6
02106
03i06
04106
04i06

Movimento

A_C_
Ã_C-:-
A_C-:--
A_C_
A_C_

Lote

90 150/12
90150/11
901501 i2
9015065
S015ot1S

A_C_ 90150/19
EMBARQUE 2231LG-A

MÓDULOS

GRUPO-PADRÃO DE QuALiDADe: FiNO- - - - -------------------
MÓDULO ESPECIAL - CONTROLE DE ESTOQUE VIRTUAL - MÓDULO 6
~nç~m~to- ~p~aªo'::: Data ]io~m~t~ Referenc RA

14--1"5-
1617 - -

18-
"19- -

4-s -
e
9
1113 - -

6
-6 -
-6 -

6
6-

6
4
4
4
4·
4-" -

01.'06
D1iOO
021õ6
021õ6
O3iõ6
04.'06
01 ..06

- O1iõ6
02.'00
02iõ6
03.'06
04/06

DESPEJO
DESPEJO-
DESPEJO-
-DESPEJO-
DESPEJ0-
-DESPEJO-

A.C-:-- -
A[
A_C.
A.C-:-
A.C-:--
A[

Salde (KG) Saldo (KG)
,!!,p!:!!e~~:::-Citaªc:::- -E~o~:"

0,00 - 4_"i79~50- - 0.00 -
- O"ºO- =-=2Ü7º,5~ ~,O~:::- 0,00- --- - -0,00- -- - -

S~ldo (KG)- - --J.m~re;.a

R$

RA Volume
Peso
TotãT - ~a~ç~ - -EsC:

------ ---
------- ---
----- -- ----
--'-"--'- -- - --
-- -- - - - - --- -- -
----- - - - ----- -

2
1
2
2
2

2

LlG

Entrada 100
Entrada -100

Entrada -20-
Entr~da 100
Entrada 220
Entrada
':aída

220
500

--_._---- - - - --- -

9015Cl/11 1 En~da 100
90150112 - i- Entrada 120

2-2-
-2-

2
2
1-i-
2
2
2

Entrada 60
Eritrada 120
Entrada 140
-entrada --140

901501"15
9õ15O/IS
9015õ/15
90150/19
9015Oli"2
9015õ111
901506"2
90150/15
00150115
90150119

Saida
Saida
Saida
Saida
Saida
Saida

ANEXO 3 - Planilha 3

Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Grupo-Padrão de Qualidade Fino

Módulos 3,4,5,e 6
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ANEXO 3 - Planilha 4

Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Grupo-Padrão de Qualidade Médio
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ANEXO 3 - Planilha 5

Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Grupo-Padrão de Qualidade Baixo

, ,
GRUPO-PADRAO oeaUALIDADE: BAIXO

IESTOQUE P,OSIÇAO COOPERADO 1 MODULO 1 I I Peso I I , I Saldo (KG) I Saldo (KG) ISaldo (KGl

.ançamentc ~I Data I Movimento I Lote I" RA I Volume Total I Catação I Esc. Ilmpurezal Catação I" Escolha I Impureza

, , i ,
29 f 04fD6 ENT'RADA '90150/21' ESC Entrada 220 ' 11 079.20 I 0.00 8929.84 2.149.36' 0.00 8.929.84 2.14936

30 , 1 I 04106 ' ENTRADA 190150/2~ T 'Entradal 220 '11079.201 0.00 I 10037.7611041.441 0.00 I 18.967.59 I 3.190.81

I I I I I I I
, I I 1 I I I

, ,
GRUPD-PADRAO DE QUALIDADE: BAIXO

IESTOQUE FlSICO COOPERADO MOOUL02-A Peso I I I Saldo (KG11 Saldo (KG1' Saldo (KGl

Lançamento O~I 'D.ata I MoVimento Referénc' RAI Volum~ Total I Catacão 1 Esc. tmpureza: Catação -;- Escolha ; Impureza

, : , , , ,
29 1 04/06 ENTRADA '90150/21 ESC 'Entrada' 220 11079.20 0.00 8.929.84 '2.149.36' 0.00 8.929.84 2.149.3õ

30 1 , 04/06 I ENTRADA 19015O/2~ T ! Entradal 220 11 079.20 I 0.00 I 10037.7611041441 0.00 , 18.967.59 I 3.190.81

31 I 6 í 04/06 I DESPEJO 2221RS-~ 44 I Saída I 250 I 15.125,00 I 0,00 1-15.125,001 0,00 I 0,00 I 3.842,59 1 3.190,81

32 6 , 04/06 DESPEJO .90150/21. ESC, Saída 120 6.043,20 , 0,00 , -6.043,20 ,####### 0,00 -2.200,61 2.018,43

33 6 04106 DESPEJO '90150/2<' T ' Saída 210 10.575.60, 0.00 -10.575.60' -994.11 . 0.00 -12.776.21 1024.32

I I I I I I , I , ! I I

GRUPO-PADRAO DE QUALIDADE: BAIXO ! I I I I 1 1 i I i
ESTOQUE PROPRIO MODULO 2-B Peso Saldo (KG), Saldo (KG), Saldo (KG)

ançamentc Operação Data Movimento Lote RA Volume Total Caiação Esc. Impureza Catação Escolha ' Impureza

I I I T I I I , , I i ! I I

31 I 6 I 04/06 , DESPEJO r.1221RS=A 44 I Saída I 250 , 15125 O -;- -15125 , O , 0,00 ' -15.125,00 I 0,00

32 6 04/06 , DESPEJO ,90150/21. ESC, Saida . 120 5043,2 O -6043,2 , -1172.4 . 0,00 -21.168,20, -1.172,38

33 6 04/06 ' DESPEJO 90150/2:;- T . Saida 210 10575.6 O -10575.6 -994.11 0.00 -31.743.80 -2.166.49
, I , I I I I I I , , I

I 1 I i I ! 1 1
, I I" 1

GRUPO-PADRAD DE QUALIDADE: BAIXO , ,
.ESTOQUE PREPARADO MODULO 3 Peso Saldo (KG1' Saldo (KG)' Saldo (KGl

ancarnente Operação Data I Movímento ' Lote I RA , Volum. Total I Catação I Esc. 'Impureza: Calacão Escolha , Impureza

I I 1 I I I L I 1 I I I I

31 6 04/06 , DESPEJO 222/RS-P, 44 Enuada, 250 i5125 O , 15125 O 0,00 15.125,00, 0,00

32 6 04/06 DESPEJO 90150/21 ESC Entrada, 120 6043.2 O 6043.2 1172.38 ' 0.00 21.168.20 ' 1.172.38

33 , 6 04106 ' DESPEJO 00150/221 T lEntradal 210 10575.6 I O I 10575.6 ' 994.1061 0.00 131.743.80 I 2.166.49

34 I 7 I 03/06 :SAC. BALAQ222117-Ai 44 -I Saída 1 100 I 6.050,00 1-6.050,00 I 0,00 , 0,00 , -6.050,00 I 31.743,80 I 2.166,49

35 , 7 03/06 SDA.6ALAO,222117:a 44 Saída, 100 6.050,00 , -6.050,00 ; 0,00 0,00 ,-12.100,00,31.743,80, 2.166,49

36 7 03/06 'SOA 6ALA0222/17-C 44 Saída 145 e 772.50 -8.772.50 0.00 0.00 . -20 872.50' 31.743.80' 2.166.49

37 7 03/06 ISDA.BALAOI222/18-AI 44 I Saída' 30 ' 1 815.00 I -1.815.00T 0,00 : 0.00 -22.687.50 I 31.743.80 I 2.166.49

38 i 7 , 03/06 ISDA.BALA02221RS-A 44 I Saída I 130 7.865,00 I -7.865,00 I 0,00 1 0,00 -30.552,501 31.743,80 I 2.166,49,
39 7 03106 SDA.6ALA02221PO-}, 44 Saída, 30 1.815,00 , -1.815,00 0,00 0,00 -32.367,50 31.743,80. 2.166,49

40 7 03/06 .SDA.BALA0222/RS-E 44 Saida 130 7865.00 . -7865.00 0.00 0,00 -40232.50 31.743.80 ' 2.166.49

I I I I I I I I 1 I I I

GRUPO-PADRAO DE QUALIDADE: BAIXO I I I I I I , I 1

ESTOQUE UGADO , MODULO 4 Peso , Saldo (KG) Saldo (KG), Saldo (KG)

anca mente Operação Data Movimento Lote RA Volume Total Catação Esc. 'Impureza Catação Escolha Impureza

, , I , , I I I T ! I I

34 I 7 1 03106 !SAD. BALA0222117-Ai 44 I Salda I 100 1 6050 I 6050 i O , O 1 6.050,00 I 0,00 I 0,00,
35 , 7 03/06 SDA.6ALAO,2221 17-6, 44 Saída, 100 6050 6050 O O 12.100,00 , 0,00 0,00

36 7 03/06 SOA BALAO'2221t7-C 44 Saida 145 8772.5 8772.5 O O 20.872.50 ' 0.00 0.00

37 I 7 ; 03/06 ISOA .BALAOI222/1 8-AI 44 , Saída I 30 1815 : 1815 O O 22 687.50 I 0.00 I 0.00

38 I 7 I 03/06 SDA.BALAOI2221RS-1'I 44 I Saída I 130 I 7865 I 7865 I O O i 30.552,50 I 0,00 ! 0,00

39 , 7 , 03106 SDA.6ALA02221PO-f, 44 , Saída, 30 1815 : 1815 , O O 32.367,50 0,00 0,00

40 7 03/06 ' SDA.BALA0222/RS-E 44 Saida 130 7865 7865 O O 40232.50 0.00 0.00
, I I I I T , I I

I I I I I I I I ,,
GRUPO-PADRAD DE QUALIDADE: BAIXO : , ..

CONTAOPÇAO MODULO 5 Peso . Saldo (KGl Saldo (KG1' Saldo (KGl

ancamentC' Operação Data Movimento ' Lote RA ; Volume Total Catacão ' Esc Impureza' Calacão , Escolha ' Impurt!za

, , I" I 1 I , I I

I I I , I I I , I I

GRUPO-PAORAO DE QUALIDADE: BAIXO
'MODULO ESPECIAL - CONTROLE DE ESTOQUE VIRTUAL - MODUI' Peso

, Saldo (KG1' Saldo (KG1' Saldo rKG\

~ncamentci Operação ; Data 1 Movimento Referêncl RA 1 Volume Total I Catação 1 Esc. 'Impureza, Catação I Escolha ; Impureza

, I I , I , I

31 6 04/06 DESPEJO '22!RS-.t 44 Entrada, 250 15125 O 15125 O 0.00 15.125,00 0,00

32
, 6

,
04/05 DESPEJO 90150.'21' ESC 'Entrada' 120 6043.2 O 6043.2 1172.38 ' 0,00 21.158.20 ' 1.172.38

33 1 6 04/06 I DESPEJO 90150/221 T 1Entradal 210 I 10575,6 1 O I 10575.6 '994.1061 0.00 131.743,80 : 2.166.49

, , , , , !



TGRUPO-PADRAO DE QUALIDADE: FINO If I 1 I
MÓDULO ESPECIAL - CONTROLE DE ESTOQUE VIRTUAL - MÓDULO 6 Peso Saldo (KG) Saldo (KG) Saldo (KG)Lançamento Operaçao Data Movlmenlo Referénc RA Volume Total Cataçao Esc Impureza Catacào Escolha Impureza

14 6 01/06 DESPEJO 90150/11 I Entrada 100 6050,00 5051.75 66550 332,75 5051,75 665,50 3327515 6 01/06 DESPEJO 90150/12 2 Entrada 120 7291,20 5723.59 1020,77 546.84 10775,34 1686)7 879,5916 6 02/06 DESPEJO 90150/15 2 Entrada 60 3705,60 3501,79 148.22 55,58 14277.13 1834,49 935,1717 6 02/06 DESPEJO 90150/15 2 Entrada 120 7 411,20 7003,58 296,45 111,17 21 280,72 2 130,94 1.046,3418 6 03/06 DESPEJO 90150/15 2 Entrada 140 8646,40 8170,85 345.86 129,70 29451.57 2476,80 1 176,0419 6 04/06 DESPEJO 90150/19 2 Entrada 140 8450,40 7985,63 338.02 126,76 37437,19 2.814,81 1 302,794 4 01/06 AC 90150/12 2 Salda 100 6076,00 -4.769,66 -850.64 -455,70 32667,53 1964.17 847,095 4 01/06 A.C 90150/11 1 Saída 100 6050,00 -5051,75 -665.50 -332,75 27615,78 1 298,67 514,348 4 02/06 AC 90150/12 2 Salda 20 1215,20 -953,93 -170,13 -91,14 26661,85 1 128,54 423,209 4 02/06 AC 90150/15 2 Salda 100 6176,00 -5836,32 -247.04 -92,64 20825,53 881,50 330,5611 4 03/06 AC 90150/15 2 Saída 220 13 587,20 -12839,90 -54349 -203,81 7985,63 338,02 126,7613 4 04/06 AC 90150/19 2 Salda 220 13 279,20 -12548,84 -531.17 -199,11l -4563.22 -193,15 -72,43
R$GRUPO-PADRAO DE QUALIDADE: FINO Movímenlaç~o Diária e Atnbuiçao de custos

RS/Kg R$/Kg SaldoMÓDULO ESPECIAL. CONTROLE DE ESTOQUE VIRTUAL - MÓDULO 6
Saldo (KG) Saldo (KG) Saldo (KG) Preço de Preço de FinanceiroLançamento Operação D"la MOVimento Referénc RA Volume Total Catação Esc Impureza Catação Escolha Impureza compra Mercado Cataçào

14 6 01/06 DESPEJO 90150/11 1 Entrada 100 6050,00 5051,75 665,50 332,75 5051.75 665,50 332,755 4 01/06 AC 90150/11 1 Salda 100 6050,00 -5051,15 -665,50 -332,75 0,00 0,00 0,00 4,0515 6 01/06 DESPEJO 90150/12 2 Entrada 120 7291,20 5723,59 1 020.17 546,84 5723,59 1020,77 546,844 4 01/06 AC 90150/12 2 Salda 100 6076,00 -4769,66 -850.64 -45570 953.93 170,13 91,14 3,62 3,84 3658,52
(Saldo posmvo = café usado sem ler Sido comprado)16 6 02/06 DESPEJO 90150/15 2 Entrada 60 3705,60 3501,79 148,22 55,58 445572 318,35 146,7217 6 02/06 DESPEJO 90150/15 2 Entrada 120 7411)0 7003,58 296.45 111,17 11459,31 61480 257,899 4 02106 AC 90150/15 2 Salda 100 6176.00 -583632 -247,04 -92.64 5622,99 367,f6 165.25 3,818 4 02/06 AC 90150/12 2 Saída 20 1215,20 -953,93 -170,13 -91,14 4669,06 197,63 74,11 3,41 3,61 16836,38

18 6 03/06 DESPEJO 90150/15 2 Entrada 140 8.646,40 8170.85 345,86 129,70 12839,90 543,49 203,8111 4 03/06 AC. 90150/15 2 Salda 220 13587,20 -12839,90 -543.49 -203,81 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00
19 6 04/06 DESPEJO 90150/19 2 Entrada 140 8.450,40 7985,63 338,02 126,76 7.985,63 338,02 126,7613 4 04106 AC 90150/19 2 Salda 220 13 279,20 -12548,84 -531,17 -199.19 -4563,22 -193,15 -72,43 4,22 -19278,00

(Saldo negai IVO- café comprado e aínda nao usado)

- I I IRefere-se ao saldo financeiro do estoque
T I Ipróprio da cooperatrva, após a rnovirnen-
I I Itacao dos 4 dias analisados

ANEXO 3 - Planilha 6
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Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Grupo-Padrão de Qualidade Fino

Detalhamento da Movimentação Diária e Atribuição de Custos
no Módulo 6: Controle de Estoques Vir-tual
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ANEXO 3 - Planilha 7

Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Grupo-Padrão de Qualidade Fino

Detalhamento da posição de estoque do "café fino catado"

Analise de 4 dias: 01 a 04/06
CAFÉ FINO - Saldos por KG

.Estoque Estoque
Posição Fisico

Cooperado Cooperado

MOD.1 MOD.2-A
CAT 28837.46 -8599,74
ESC 1 657,00 -473,94
IMP 70174 -601.05

Estoque Estoque Estooue Conta
Próprio Preparado Ligado Opção

MOD.2-B MOD.J MOD.4 MOD.5
4.563.22 32.657.69 -25.470,50 11.750,41
193,15 2.814,81 0,00 3.007.96
72,43 1 302,79 0,00 1.375.23

Cortrole
Estoque
Virrua.

MOD.6
-4.563.22
-193: 5
-72,43I----------~=_·_-=------ ~

i 40000,00 / ---.------.---~""7I------- ~
I ,'~30.000,00

20.000,00 '
./

_._-_._.- --------,_._-------- 1---_._- __ o • _

-10.000,00 '

1/

--.,--------r-- ------
MODA MOD.5 MOD.6

- - - - - - - - - - - - -- -- _. - __ o

---.------- -- •• -- - - o ...1

Café fino catado
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ANEXO 3 - Planilha 8

Resultados da Simulação no Modelo de Gestão
Saldo Opção diferenciado por Qualidade dos estoques

SALDO o=çzo PARA A SIMULAÇÃO
Diferenciado por grupo de qualidade

Saldo Opção e a diferença entre o estoque aa cooperativa e o dos cooperados,
tomado em valor absoluto (móaulo). Há um limite pre-fixado pela diretoria para o
Saldo opção, que não pode ser muito baixo (estoque físico). Se for muito baixo, significa que há muito estocue em poder da cooperativa,
aumentando o seu o risco, devido a flutuações de preços. Quanto maior o saldo opção, mais tranquila a situação ca cooperativa (menor riSCO)
Saldo Opção = (Estoque da Cooperativa) - (Estoque dos cooperados)

Ex: Saldo opÇao = 100 - 800 = 700
Saldo Opção = 600 - 800 = 200

Risco controlado
Maior Risco

Para fins de calculo no Modelo, considera-se

Saldo Opção = (Estoque da Cooperativa) - (Estoque dos cooperados)

Saldo Opção = (Módulo 5) - (Módulo 1) preços considerados 01 Café Fino em 04Q6

Módulo 1 = Estoque Posicão aos Cooperaoos
Módulo 5 = Coma Cpção (Estoque adquirido pela cooperativa)
(consideranoo-se posições, e não estoque fisico) .

Preço de mercado eR$/Kg) = 4,22

.Anáhse dos 4 dias de rnovunentação: Saldo em 04106

GRUPO-PADRÃO DE QUALIDADE: FINO Saldo (Kg) Saldo (R$)
Catacão Catação

28.837,46 121.828,23 A preço de mercado pOIStrata-se de
11 750,41 49.586.73 café em poder do cooperado
17.087,05 20,54% 72.241,50

Saldo (Kg) Saldo (R$)
Catação Catacão Considerando para o café méoio preços 3{)'!.::

47.131,92 139.227,00 menores que o Café Fino
0,00 0,00 P de mercado = 2,95

47.131,92 56.66% 139,227,69

Saldo (Kg) Saldo (R$)
Escolha Catação Considerandp para o café baixo preços 30%

18967,59 39~2118 menores que o Café Médio

0,00 0,00 P de mercado = Z,07
18.967,59 22,80% 18.967.59

,

83.186,56 100,00% 230.436,78

Estoque Posição do Cooperado (Mód.l)
Conta Opção (Mód.5)
Saldo Opção

GRUPO-PADRÃO DE QUALIDADE: MEDIO

Estoque Posição do Cooperado (~ód.l)
Conta Opção (Mód.51
Saldo Opção

GRUPO-PADRÃO DE QUALIDADE: BAIXO

Estoque Posição do Cooperado (Mód, 1)

Conta Opção eMód.5)
Saldo Opção

SALDO OpçÃO TOTAL
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REFERÊNCIAS INTERNET - URL (Uniform Resource Locators)

Relação de sites consultados de organizações e

serviços de informação sobre o mercado de café.

I. ABAG - Associação Brasileira de Agrobusiness - imp" v, IH,. aba!2:.com. or
2. Abic - Associação Brasileira da Indústria de Café - Imp:" \.'v v. 'v\<lbi-,:.-';;Jli1.lx

3. Abic - História do Café - ;l'~V.'i\"'v"" v•. ..:alc.-':üilL!.)!

4 AlC - Aliança Cooperativa Internacional - imp.ir.:y·W,:y·....:oop.org,pL icaP.htlll

5. Agri-business Assisyant - Cofee General Topics

6. Biblioteca com assuntos diversos sobre o cate - Imp" 'vn.•..'vv.alexuilJi ie.-':Glil

7. CMA - Empresa de Tecnologia de Informação em Tempo Real

8. Safras & Mercados - lIllP." ','y\, ·,'y;,~Ürôs.Güm. GI

9. COOXUPE - i1f.rPJI\VWw.coox:!-m~.·.cQIJ1R.r

10. Mercado de café - iiliP." li-".:;cilllllJ.cOll1'br, ai2.ricola

11. CIAGRL'ESALQ-USP - iltlp.".vv\ vu.;iaiLri.üsp.bí/-pj<lêi,iiGü.r~

12. cate do Cerrado - ;m.p" y, 'v ·.,-:,<il~.i,)céiTaJ0.Gombr

13. Coffee Business - Jornal sobre café - h[[R·I!,,\,,\.\-~\·abordú.-.:om.Lih;vrfc(;l;Li.;illesc;

14. Coffee & Tea - Revista - iiiLjJ./I \,\,vYvY.a"':":~;,SiCX.",:vJll

15. Culinária do cate - J1l~P" "y,·,Y.-.:uiinar .•GuI~.C'.J!l1

17, Relatório FAS:Cate - Foreing Agricultural Service - US Department 01' Agriculture

18, FEBEC - Federação Brasileira dos Exportadores de Cate,

21. SCAA - Specialty Coffee Association 01' America - iil~Q." 'y\ 'A~\ .:"-';~i.I.Ui S

22. LIFFE - The London International Financial Futures and Options Exchange

23, CID - Coffee International Directory - lltrp.u \oH\. -,:v,Jillg.-.:o.uk,arbUSs
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