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Abstract 

 

The soluble coffee industry in Brazil, even being the largest in the world, faces several 

obstacles to remain competitive in the international market. There are several points that 

hinder the expansion or even maintenance, of the Brazilian market share in this segment. The 

problems range from structural issues of the country, such as excessive tax burden, lack of 

skilled labor and poor infrastructure, to specifics problems of this sector such as acquisition 

cost of raw material (robusta coffee) in the domestic market. A way out to this hindrance 
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would be the opening for acquisition of robust coffee in foreign markets, prevented activity 

nowadays due the existence of phytosanitary barriers. Thus, the present study aims to analyze 

the financial viability of robusta coffee imports from Vietnam via drawback mechanism. 

Specifically, it is intend to compare the prices of the imported coffee with the national coffee, 

simulating deterministic and random scenarios, trying to infer more competitive to some of 

them. The results pointed out that the drawback to the soluble coffee industry is a solution 

that can avoid temporary loss of competitiveness in the international market. 

 

Keywords: Robusta coffee; import; financial viability.    

 

1. Introdução 

 

 Poucos temas têm provocado tanta discussão no debate econômico quanto o processo 

de desindustrialização que a economia brasileira vem passando. Seja um fenômeno natural, 

como apontam alguns especialistas, ou um fenômeno prematuro, como dizem outros, o fato é 

que a indústria de manufatura nacional encolheu, e sua participação no PIB passou de 24,9% 

em média nos anos 1980, para 17,3% nos anos 2000 (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP, 2013). 

 Diversos são os fatores que conduziram o setor industrial a essa situação de baixa 

competitividade, ou seja, baixa capacidade de criar ou disponibilizar valor e preço iguais ou 

menores que aqueles praticados pela concorrência (HARRISON; KENNEDY, 1997). Dentre 

eles é possível citar o excesso de carga tributária, a falta de mão de obra qualificada, câmbio 

valorizado, infraestrutura deficiente, entre outros. 

 No caso específico da indústria de café solúvel os problemas vão além. Diversas 

plantas industriais foram à falência nos últimos anos e o Brasil conta agora com apenas seis 

firmas produtoras (ABICS, 2014). A última fábrica a ter suas atividades encerradas no Brasil 

foi a Café Solúvel Brasília localizada no município de Varginha, estado de Minas Gerais 

motivada pelas dificuldades financeiras para honrar salários e rescisões de contratos 

empregatícios. 

 O Brasil ainda é o maior exportador de café solúvel do mundo, porém a redução do 

número de plantas processadoras também reflete na queda de fatia de mercado internacional. 

De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA, nos anos 1980 as 

exportações brasileiras de café solúvel representavam uma média de 69% do mercado global. 

Este valor caiu para 57% na média dos anos 1990; 40% entre os anos 2000 e 2006; e chegou a 

29% na média dos anos de 2007 a 2013 (USDA, 2014). 
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 Isto significa que outros países têm aproveitado o aumento da demanda internacional 

pelo produto enquanto o Brasil não consegue supri-la, ou seja, em termos de market share, a 

indústria nacional de café solúvel está perdendo competitividade. 

 Uma sugestão proposta por Saes e Nishijima (2009) foi o uso do regime especial de 

importação drawback, como ferramenta para evitar perdas de mercado temporárias pela 

indústria de café solúvel no Brasil. O regime de importação drawback, criado em 1966 pelo 

Decreto-Lei número 37, é a desoneração de impostos na importação mediante compromisso 

de exportação. O mecanismo funciona como incentivo governamental às exportações, pois 

reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos e/ou 

com maior valor agregado no mercado internacional.   

 A Alemanha pode ser usada como exemplo de que a importação de café verde não é 

necessariamente um complicador para a competitividade da indústria nacional, visto que esta 

é a maior exportadora de café industrializado do mundo. Pelo contrário, segundo Freitas 

(2008), as importações alemãs de café verde favorecem a ocorrência de externalidade 

positiva, que é a aquisição de produtos combinando qualidade e preço. 

 No Brasil, apesar de não haver regras escritas ou leis constituídas em vigor que 

proíbam a importação de café verde, na prática este ato não ocorre devido à existência de 

barreiras fitossanitárias. Neste caso, toda indústria de café instalada no Brasil, seja ela de 

torrefação ou café solúvel, são obrigadas a adquirir café insumo de produtores nacionais. 

 Os empresários do setor clamam frente ao governo, já há alguns anos, a possibilidade 

de abertura para importação de café verde. Segundo eles o setor teria muito a ganhar com esta 

ação, pois ampliaria a oferta interna, a ininterrupção de fornecimento e a redução de custos 

em momentos de choques de preços no mercado interno. 

 Neste cenário, surgem as seguintes questões: com todos os custos envolvidos no 

processo de importação, seria viável comprar café verde no exterior? O drawback seria uma 

solução para aumentar a competitividade da indústria de café solúvel do Brasil? 

 Este estudo objetivou avaliar a viabilidade financeira de importação de café robusta de 

origem vietnamita, via regime especial drawback. Especificamente, buscou-se comparar os 

preços do café importado com o nacional, simulando cenários determinísticos e aleatórios 

para, assim, tentar inferir em maior competitividade a algum deles.  

 Além desta introdução, o artigo está estruturado da seguinte maneira: o tópico seguinte 

estende a discussão sobre os entraves enfrentados pela indústria de café solúvel do Brasil. No 

tópico dois, um breve referencial teórico sobre a evolução das teorias de comercio exterior 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Drawback as a solution to improving the competitiveness of the soluble coffee industry:  

a feasibility study 

Barbareso, J. de O.; Castro Júnior, L.G. de; Chain, C.P.; Andrade, F.T.; Toledo Neto, L.L. de. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Special Edition – April - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

366 

embasa a discussão.  Posteriormente são abordados os aspectos metodológicos, assim como 

os procedimentos de análises e a fonte dos dados utilizados. A quarta seção contém uma 

discussão detalhada sobre os resultados obtidos. E, por fim, o quinto e último tópico foi 

reservado para retratar as principais conclusões. 

1.2. A indústria brasileira de café solúvel e seus entraves 

  

 A indústria de café solúvel do Brasil foi implantada na década de 60 por meio de 

resolução do Instituto Brasileiro de Café (IBC). Naquela época os incentivos governamentais 

à implantação dessa indústria objetivava reduzir os estoques de café verde de baixa qualidade 

e inadequados para exportação (CARVALHO, 2014).  Desde então, a produção de café 

solúvel no Brasil abriu mercado para exportação, adquiriu competitividade e fez do país o 

maior exportador do mundo, condição em que se encontra até os dias de hoje. 

 O principal insumo utilizado para fabricação de café solúvel é o café verde da espécie 

robusta (Coffea canephora), também denominado por Conilon (nome da cultivar de café 

robusta mais produzida no país). O Brasil é o segundo maior produtor desta variedade, que 

representa atualmente cerca de 30% da safra nacional, equivalente a aproximadamente 14 

milhões de sacas/60kg (USDA, 2014).  

 Contudo, o grande destaque no mercado internacional de café robusta nas últimas 

décadas foi o Vietnã. O país se tornou o maior produtor mundial somando mais de 27 milhões 

de sacas/60kg na safra 2014 (USDA, 2014). Dados da mesma organização mostram que o 

incremento de produção no Vietnã foi de 80% entre 2000 e 2013, valor que chega a mais de 

2000% caso o período de comparação aumente para 1990 a 2013. 

 De acordo com Nishijima e Saes (2010), predomina no Brasil a comercialização de 

café solúvel a granel, que utiliza o procedimento spray de fabricação que utiliza altas 

temperaturas e pressão para volatilizar o extrato aquoso (ABICS, 2014). Segundo as autoras 

cerca de 50% das exportações nacionais são realizadas desta forma. Esta é uma estratégia que 

a indústria utiliza para baixar os custos e dificultar a entrada de novos concorrentes no 

mercado internacional. 

 Nishijima e Saes (2010) colocam, ainda, que as empresas que compram o café solúvel 

a granel utilizam como matéria prima para a composição de blends (misturas com outros tipos 

de café) e vendem o produto embalado e com marca, como exemplo mercado dos Estados 

Unidos, um dos maiores importadores do solúvel brasileiro. Este país possui plantas 

instaladas que operam com capacidade ociosa, fica sob seu critério importar o bem ou 
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aumentar a produção interna de acordo com os preços praticados, já que o insumo pode ser 

facilmente adquirido no mercado internacional. 

 Não é este o único desafio que a indústria de solúvel enfrenta para se manter 

competitiva no mercado. Como citado na introdução deste trabalho, vários são os fatores que 

prejudicam seu desempenho no país. O estudo de Saes e Nakazone (2002) aponta quatro 

entraves específicos. O primeiro deles é o custo de aquisição da matéria-prima (café robusta) 

no mercado interno. A segunda são as taxações que o produto nacional sofre para ser 

comercializado no bloco econômico da União Europeia. O terceiro são as questões tributárias 

nacionais.  E, por fim, as autoras citam como entrave a tecnologia empregada na produção.  

 O fator custo de aquisição de matéria-prima foi objeto específico de estudo 

desenvolvido por Saes e Nishijima (2009) que estimou um modelo de demanda pelo café 

solúvel brasileiro. O objetivo foi verificar se a diferença de preços do café insumo (café 

robusta) no mercado interno e externo teria poder de explicação sobre a exportação de café 

solúvel. Os resultados confirmaram a hipótese e indicaram que quando o diferencial de preços 

do café verde interno e externo aumenta, a quantidade demandada de café solúvel brasileiro 

diminui significativamente. 

 O estudo supracitado coloca que problemas internos de oferta provocam aumentos no 

preço do café robusta, o que eleva os custos de produção de café solúvel, já que a indústria 

nacional não tem a opção de adquirir este insumo no exterior. Neste caso, as autoras sugerem 

o sistema de importação de drawback como solução para esses momentos de choque de 

oferta. 

 O segundo entrave são as barreiras tarifárias que foram impostas pela União Europeia 

(UE) em 1991, taxando o café solúvel brasileiro em 9%, e isentando de tarifa países como 

Bolívia, Colômbia, Equador e Peru (NISHIJIMA; SAES, 2010). Em 1996 o acordo foi revisto 

e o café solúvel brasileiro foi taxado em 10,1% pela UE, alegando que o Brasil era um país 

desenvolvido. Após muitas rodadas de negociação frente à Organização Mundial do 

Comércio (OMC), a situação acordada em 2001 foi de um regime de cotas, estabelecendo 

tarifa zero para 10 mil toneladas em 2002, 12 mil em 2003 e 14 mil em 2005, sendo o Brasil 

possuidor de 87,4% da cota. O que exceder a cota continua tarifado em 9% (NISHIJIMA; 

SAES, 2010). 

 Sobre as questões tributárias, o complicador é o acúmulo de crédito do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelas empresas (SAES; NAKAZONE, 2002). 
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Segundo as autoras, como a indústria de solúvel tem como principal destino de vendas o 

mercado externo, é praticamente impossível para elas a utilização do crédito.  

 O quarto e último fator, colocados por Saes e Nakazone (2002), referem-se às 

tecnologias empregadas na produção. Como o consumo de café solúvel no mercado 

doméstico é baixo, a indústria exporta a maior parte de sua produção no formato a granel, há 

poucas marcas vinculadas ao produto, o que dificulta a fidelização do consumidor. Além 

disso, o fato do café solúvel brasileiro ser bastante homogêneo, este pode ser replicado 

facilmente com características idênticas, desde que haja uma planta industrial já instalada em 

outros países e disponibilidade para compra de café verde a preços competitivos (SAES; 

NISHIJIMA, 2009). 

 Pelo Gráfico 1 é possível observar que até a década de 90 o Brasil possuía em média 

55% do mercado internacional de café solúvel. A partir de 1999 este cenário se alterou 

drasticamente, havendo uma expansão acentuada das exportações mundiais e uma estagnação 

da exportação nacional, que em 2013 deteve apenas 25% do mercado (USDA, 2014). 
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Gráfico 1: Exportações de café solúvel do Brasil e do mundo entre 1960 a 2013 

(sacas/60kg) 

Fonte: USDA (2014). Elaboração própria. 
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 O processo de globalização que intensificou as relações econômicas entre países, 

acarretou a necessidade de melhoria constante de competitividade, seja em nível de nação, 

setor econômico ou firmas individuais. Frente à acirrada concorrência internacional, diversas 

teorias foram surgindo e/ou se adaptando às novas realidades de comércio, tentando explicar o 

motivo das relações entre países. 

 As primeiras discussões sobre comércio exterior encontradas na literatura provêm do 

século XVI, onde a teoria mercantilista tomou conta do pensamento econômico das nações 

europeias. O mercantilismo surgiu no século XVI e tem como princípios fundamentais a 

balança comercial favorável e o acúmulo de metais preciosos, como fundamentos para o 

desenvolvimento de uma nação. 

 De acordo com Knight, Cavusgil e Reisenberger, (2010), a essência do mercantilismo 

é a busca pelo superávit comercial, ou seja, exportar mais e importar menos. Os autores 

colocam ainda que mesmo sendo elaborada há séculos atrás, essa teoria é acreditada por 

muitos até os dias de hoje. 

 Em contrapartida aos ideais mercantilistas surge, em 1776, uma das principais obras 

de referência econômica do capitalismo, a Riqueza das Nações, originalmente An inquiry into 

the nature and causes of the wealth of nations, do economista escocês Adam Smith. A obra, 

pertencente à chamada escola clássica da economia, faz uma crítica severa ao sistema 

mercantilista e sugere como alternativa o modelo de livre mercado. 

 Smith (1985) desenvolveu a chamada teoria das vantagens absolutas, preconizando 

que um país, além de poder comercializar produtos livremente, deveria se especializar na 

produção e exportação de bens na qual detêm vantagens absolutas. Basicamente, a ideia é que 

um país deve se especializar em produtos na qual seja mais barato produzir internamente e 

exportar o seu excedente. Já os bens que são produzidos com menores custos em outros países 

devem ser importados. 

 A teoria clássica foi complementada pelo economista britânico David Ricardo, através 

da teoria das vantagens comparativas, publicadas em 1817 no livro The principles of political 

economy and taxation.  

 Ricardo (1982) demonstra que o comércio é benéfico para dois países, mesmo que um 

deles detenha vantagens absolutas na produção de todos os bens. Para o autor o comércio 

internacional não é regido apenas por vantagens absolutas, mas pela produtividade do 

trabalho, o que significa que pode ser vantajoso para um país se especializar em um bem que 

é produzido em outro, com menor custo. 
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 A Teoria das Vantagens Comparativas coloca em questão a noção de custo de 

oportunidade, no sentido de mostrar o que um país pode estar deixando de ganhar, se 

especializando na produção de um bem que apresente vantagem absoluta. 

 Tanto a teoria de Smith como a de Ricardo são consideradas as bases e o fundamento 

lógico de comércio exterior. Porém, outros autores deram continuação à evolução das teorias 

de comércio inserindo variáveis contemporâneas em seus modelos.  

 Eli Heckscher e Bertil Ohlin, por exemplo, propuseram a teoria da proporção de 

fatores na década de 1920 (JONES, 1956); Raymond Vernon elaborou seu modelo em 1966, 

embasado na evolução e progresso tecnológico, propondo três etapas do ciclo de vida de um 

produto - introdução, expansão e padronização (VERNON, 1972); Paul Krugman defende a 

nova visão da concorrência monopolística, dando ênfase ao processo de inovação e 

diferenciação de produtos como chave para o desenvolvimento econômico (KRUGMAN; 

OBSTFELD, 2001). 

 Outra corrente contemporânea da teoria de comércio exterior é da vantagem 

competitiva, criada e amplamente difundida por Michael Porter, através de sua obra 

“Vantagem competitiva das nações”. A definição dada por Porter à vantagem competitiva 

surge fundamentalmente do “valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e 

que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa” (PORTER, 1985, p.3). Assim, a criação de 

valor é a questão chave para ganhos de competitividade. O termo valor definido como o 

montante que os demandantes estariam dispostos a desembolsar pelo bem oferecido, ou seja, é 

o preço que se paga pelo valor agregado ao produto (PORTER, 1985). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

3.1. Classificações do estudo 

 

 Quanto à natureza, este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa aplicada, 

que segundo Chehuen Neto e Lima (2012, p. 102) são aquelas que “objetivam a produção de 

conhecimento que tenham aplicação prática e que são dirigidas à solução de problemas reais”.  

 O problema de pesquisa é abordado de forma mista. Utiliza-se primeiramente uma 

abordagem qualitativa (sob a influência do paradigma interpretativo) para obtenção de 

informação e demarcação da área do problema estudado. Isto significa que a primeira etapa da 
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análise será, em última instância, conduzida pela situação, pelo trabalho de campo e pela 

interpretação dos indivíduos (GRINNELL, 1997). 

 Na segunda etapa do estudo, utiliza-se da abordagem quantitativa (positivista), onde o 

caráter empírico da análise isenta o pesquisador de influência e interpretação. Em outras 

palavras, pode-se dizer que o pesquisador será neutro, e deverá mensurar apenas os fatos 

observados (KAUFMANN, 1977). 

 Em relação aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois pretende 

estudar um tema sob novas perspectivas, com poucas informações disponíveis. Pesquisas 

exploratórias visam proporcionar maior familiaridade com o problema abordado, na premissa 

de explicitá-lo ou construir novas hipóteses; esclarecer e/ou modificar conceitos e ideias; 

formular ou sugerir novos problemas (CHEHUEN-NETO; LIMA, 2012). 

3.2. Base de dados e procedimentos da pesquisa 

 

 Para realização de análise histórica de preços FOB do café robusta negociados pelo 

Brasil e pelo Vietnã foram utilizados como fonte de dados o Conselho dos Exportadores de 

Café do Brasil (CECAFÉ, 2014), no caso do Brasil; e a base Comtrade da Organização das 

Nações Unidas (COMTRADE, 2014), através da divisão do volume de divisas geradas pela 

quantidade física exportada, no caso do Vietnã.  

 Posteriormente, foram estimados todos os custos inerentes ao processo de importação, 

via regime de drawback, como descrevem o Manual de Importação da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP, 2003); o Manual de Importação do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP, 2014); o Manual de Exportação do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE, 2011); e o Guia de Comércio Exterior e Investimento Brasil 

Export (BRASIL, 2014) que reúne informações de comércio exterior e investimento 

disponibilizadas por uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), Ministério de Relações Exteriores (MRE), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Associação Brasileira de Promoção de 

Exportação e Investimentos (APEX).  

 Os dados relativos a custos foram obtidos através de consultas ao departamento de 

comércio exterior da empresa Sulphurtec Agronegócio, localizada no município de Ribeirão 

Preto-SP. As despesas portuárias de movimentação e armazenagem de carga para zona 

secundária de carga referem-se aos valores cobrados por um terminal alfandegário autorizado, 
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em que será mantida a confidencialidade, mas que apresenta um histórico de atuação em 

diversos portos brasileiros há anos e, portanto, são bastante fidedignos. 

 A terceira etapa do estudo foi de incorporação dos custos de importação ao preço do 

café vietnamita, seguido pela criação de cenários baseados em informações de preços e taxa 

de câmbio de anos anteriores. Foi utilizada a taxa de câmbio comercial para venda média 

disponível no IPEADATA (2014). Essas informações são referentes aos anos onde foi 

verificada uma diferença positiva entre os preços nacionais e estrangeiros. A partir desses 

cenários foi possível comparar os preços do café importado com o brasileiro, mantendo a 

estrutura de custos atual fixada. 

 A fim de alcançar valores mais próximos das realidades de anos anteriores, foi 

realizado um deflacionamento das despesas portuárias em zona secundária, utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o índice de inflação 

oficial do país. 

 Por fim, a quinta e última etapa da análise foi a modelagem dos dados por meio da 

Simulação de Monte Carlo (SMC). Este método permitiu a obtenção de milhares de cenários, 

definidos através da introdução de variáveis aleatórias, que quando combinadas resultavam 

em uma distribuição probabilística de respostas.    

 

3.3. Orçamento de custos e despesas de importação 

 

 Um dos principais determinantes dos parâmetros relacionados ao custeio de 

importação são os termos contratuais, denominados Incoterms (International Commercial 

Terms). O Incoterm contratado define as obrigações e direitos, tanto do importador quanto do 

exportador, ajustando com precisão o momento da transferência de obrigações, ou seja, o 

momento em que o exportador é considerado isento de responsabilidades legais sobre o 

produto exportado. 

 A última versão de Incoterms, lançada em 2010 pela Câmara Internacional de 

Comércio (CCI), contém onze diferentes termos de contratos, sendo os dois mais utilizados: 

Free on Board (FOB) e Cost Insurance and Freight (CIF) (MRE, 2011). 

 Caso o importador negocie um contrato FOB, ele assumirá os custos e 

responsabilidades de contratação do frete e, caso tenha interesse, do seguro da carga 

transportada. Neste caso, a obrigação do exportador termina ao entregar a mercadoria a bordo 

do navio no porto de embarque. 
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Já na contratação do termo CIF, as despesas de frete e seguro ficam sob a responsabilidade do 

exportador, ou seja, este deve incluir no preço da mercadoria os custos relativos ao transporte. 

 Ressalta-se que em se tratando de fretes internacionais, o modal de transporte mais 

comum é o marítimo, devido sua alta capacidade de carga associados a custos relativamente 

mais baixos. 

 Relacionados ao frete estão os custos com seguro da carga, que tem a finalidade de 

evitar possíveis perdas de ambas as partes da negociação. Os custos com seguro são optativos, 

depende de interesse dos negociantes, e vão variar de acordo com o modal escolhido para o 

transporte, valor da carga, tempo de transporte, rota, entre outros. 

 Outro custo de impacto no preço do produto importado é o tratamento tributário de 

importação, que compreende: Imposto de Importação (II); Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI); Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS); e as Contribuições Sociais (PIS-COFINS). Este estudo não entrará em 

detalhes sobre a carga tributária de importação, pois considera o regime especial de 

importação drawback, que isenta o importador desses impostos, caso haja o compromisso de 

processamento interno seguido de reexportação.        

 Além dos tributos descritos acima, incidem sobre produtos importados no Brasil: a 

taxa de Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), um instrumento 

de ação político-governamental destinado a atender aos encargos da intervenção da União no 

apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval 

brasileira (o regime especial drawback também isenta o importador da AFRMM); e a taxa 

cobrada pela utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), onde se 

faz o registro da Declaração de Importação (DI). 

 Passados os custos de frete e tributação dá-se inicio às despesas alfandegárias e 

portuárias. Começando pela remuneração do despachante aduaneiro, designada por 

honorários. Os honorários, os quais são pagos por intermédio dos sindicatos de classe (SDA), 

são referentes aos serviços de despacho e desembaraço que a pessoa física (despachante) 

negocia diretamente com a parte tomadora do serviço (importador ou exportador). 

 Para liberalização aduaneira do conhecimento de embarque (denominado no caso de 

transporte marítimo por Bill of Landing - BL) junto ao armador, cobram-se as taxas: 

documentation fee, ISPS Code (Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações 

Portuárias, criado após os atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova Iorque e 

instituído no Porto de Santos em 2004) e Taxa de Registro no Siscarga (Sistema de controle de 
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cargas, implementado em 2008). Além dessas pode haver mais alguma cobrança de handling e 

desconsolidação por parte do armador. 

 Existem, ainda, os custos com armazenagem referentes aos montantes pagos para 

depositar a mercadoria nos armazéns, pátios e depósitos de propriedade dos administradores 

dos portos ou zonas secundárias. As zonas secundárias também são denominadas por Portos 

Secos, um depósito alfandegado privado e autorizado a operar os regimes aduaneiros na 

importação e exportação. Esses terminais alfandegados em zona secundária permitem rapidez 

no processo e rápido escoamento das mercadorias. 

 Por fim, com a mercadoria já desembaraçada, a última despesa a cargo do importador 

é a de internalização, ou seja, o transporte interno do porto até o devido local de 

processamento no interior do país. Essa despesa não será considerada neste estudo, visto que 

não faz sentido a indústria continuar sediada no interior se for usufruir do regime drawback de 

importação.  

 Outra despesa não levada em consideração é a demurrage, que é o termo utilizado 

para designar a multa diária cobrada por parte do armador, nos casos de não cumprimento do 

prazo de devolução do container. Este gasto não foi inserido, pois fora contabilizado junto às 

despesas portuárias o custo de descarregamento do container para o caminhão.  

 

3.4. Método de Simulação de Monte Carlo (SMC) 

 

 A SMC é apropriada para mensurar a probabilidade de ocorrência de um evento que 

depende de variáveis aleatórias. O resultado da simulação, isto é, a variável resposta é dada 

por meio de uma função de distribuição de probabilidades. Quando se utiliza o método Monte 

Carlo para simulação de cenários os indicadores deixam de ser determinísticos e passam a ser 

estocásticos. 

 Segundo Moore e Weatherford (2006) a SMC pode ser utilizada largamente na 

avaliação de projetos, onde os riscos envolvidos podem ser expressos de forma simples e de 

fácil leitura.  

 Para que uma simulação de Monte Carlo esteja presente em um estudo basta que este 

faça uso de números aleatórios na verificação de algum problema (WOLLER, 1996). Ao 

estimar a probabilidade de ocorrência de um evento, pode-se simular um número 

independente de amostras do evento e computar a proporção de vezes em que o mesmo ocorre 

(ANGELOTTI et al., 2008). 
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 Neste trabalho, as variáveis de entrada da simulação foram os preços FOB do café 

robusta no Vietnã e no Brasil, referentes ao preço anual médio entre o período de 1990 a 

2013; e a taxa de câmbio comercial média para venda, referentes aos anos de 1994 a 2013, 

período posterior ao plano Real. Todas as variáveis foram definidas como distribuição 

normal, através dos parâmetros média e desvio padrão.  

 A variável resposta é a diferença de preços do café brasileiro e importado, que neste 

caso é o indicador de viabilidade. O que se deseja medir, portanto, é a probabilidade dessa 

variável resposta ser maior que zero. Isto é, a probabilidade do café importado ser mais barato 

que o nacional, mesmo com os custos de importação incorporados. 

 A SMC foi realizada pelo software Crystal Ball, junto ao MS Excel. 

 

 

 

 

4. Resultados e discussão 

 

 A primeira etapa da pesquisa consistiu em analisar as séries de preços FOB do café 

robusta comercializado pelo Brasil e pelo Vietnã, no período de 1990 a 2013. Observou-se 

que o preço médio no Brasil, durante o período, foi de US$1.430,63 por tonelada, enquanto 

que no Vietnã o valor chega a US$ 1.502,27 por tonelada. Esse diferencial mostra que ao 

longo dos anos a produção interna de café robusta apresenta competitividade frente aos 

concorrentes internacionais.   

 Porém, foi possível constatar diversos períodos em que a média anual de preços do 

café robusta nacional superava os preços do mesmo produto no Vietnã. Este fato pode ter 

ocorrido em decorrência de diversos fatores, como crises econômicas e situações 

meteorológicas favoráveis ou desfavoráveis. 

 Especificamente, de um total de 24 anos, 12 apresentaram um diferencial positivo 

entre os preços FOB do Brasil e do Vietnã. Isto significa que nestes anos o preço de aquisição 

da matéria-prima do café solúvel no mercado interno era maior do que o preço negociado no 

porto do Vietnã (Gráfico 2). 

 Entretanto, analisar apenas o preço da matéria-prima não é suficiente o bastante para 

afirmar que sua aquisição no exterior é comparativamente uma alternativa viável, visto que há 

diversos custos que são incorporados durante os procedimentos de importação. 
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Gráfico 2: Preços FOB do café robusta entre 1990 e 2013 (US$/sc. de 60kg) 

Fonte: CECAFÉ (2014); COMTRADE (2014). Elaboração própria. 

 

 A seguir, estão apresentados em formato de tabela, os itens de custeio e seus 

respectivos valores, de um processo de importação via regime especial drawback, isto é, 

expurgando do orçamento as despesas tributárias. 

 A Tabela 1 contém os custos relacionados a frete, serviços aduaneiros e tarifas de 

registro e liberalização do Bill of Landing. 

O valor do frete internacional foi cotado do porto vietnamita de Ho Chi Minh para o porto 

brasileiro de Santos. As taxas de registro no SISCOMEX, no SISCARGA e o ISPS Code são 

fixas, sendo a primeira definida em R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por BL, mais 

adicional de R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de 

mercadorias ao BL. A segunda é fixada em US$ 20,00 (vinte dólares) por BL e a terceira R$ 

42,00 por container movimentado. 

 

Tabela 1: Custos logísticos, despesas aduaneiras e tarifas de liberalização do BL 

Item de Custo Unidade Valor 

Frete Internacional (Armador) Container US$ 700,00 

Capatazia (Armador) Container R$ 775,00 

Honorários despachante BL R$ 962,00 

Sindicato (SDA) ad valorem - 

Taxa do SISCOMEX BL R$ 214,50 

Documentation fee (Armador) BL R$ 310,00 

ISPS Code Container R$ 42,00 

Taxa do SISCARGA BL US$ 20,00 
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Handling (Armador) Container US$ 50,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os valores dos serviços aduaneiros são acordados individualmente entre o importador 

e o despachante, porém o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região tabelou 

os honorários entre o valor mínimo de R$ 481,00 até o valor máximo de R$ 962,00. A base de 

cálculo da SDA é de 2% do valor CIF da carga, caso tenha ocorrido contratação de seguro.  

 A Tabela 2 mostra as despesas portuárias, de armazenagem e movimentações da carga 

para zona secundária. Essas despesas são referentes à contratação de serviços de empresas 

terceirizadas e autorizadas a atuarem como terminal portuário (Não foi concedida permissão 

para divulgação do nome do terminal onde foram cotados os valores dos serviços). O total 

dessas despesas, cotadas em 2014, somou R$ 2.771,17 por container (20 pés), por um período 

de quinze dias.  

 

 

 

 

Tabela 2: Despesas com terminal portuário em zona secundária 

Item de Custo Unidade Valor 

Armazenagem Container R$ 450,00 

Seguro Armazenagem Container R$ 104,06 

Transporte do Costado Container R$ 450,00 

THC Container R$ 144,55 

DDC Container R$ 400,00 

Devolução container vazio Container R$ 250,00 

Seguro da devolução Container R$ 40,00 

Pedágio Container R$ 58,00 

Handling IN Container R$ 60,00 

Posicionamento Container R$ 90,00 

Scanner Container R$ 166,22 

PIS/COFINS Container R$ 210,45 

Seguro Container R$ 347,89 

Total Container R$ 2.771,17 
Nota: THC refere-se a algum serviço de Handling; DDC é a abreviação de “desova dentro do caminhão”, isto é, 

a transferência da mercadoria do container para o caminhão responsável pelo transporte interno. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1. Análise determinística 

 

 Os custos foram orçados para a importação de um container (20 pés), com capacidade 

de embarcar 19,2 toneladas de café verde. Mantendo fixa a estrutura de custeio, foi realizada 
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uma simulação de doze cenários a partir de dados referentes aos anos em que a diferença entre 

os preços FOB do café robusta brasileiro e vietnamita foi positiva. Para cada cenário utilizou-

se a taxa média de câmbio desses respectivos anos. Os resultados estão demonstrados na 

Tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Cenários de preços do café robusta importado do Vietnã, incluindo despesas 

aduaneiras e portuárias 

Ano 
Preço FOB  

(US$/ton) 

Frete 

(US$/CNTR) 

Despesas 

Aduaneiras 

(R$/CNTR) 

Despesas 

Portuárias 

(R$/CNTR) 

Câmbio 

Médio 

(R$/US$) 

Preço Final 

(R$/ton) 

1994 1.600,00 700,00 2.956,70 2.771,17 0,64 1.350,00 

1996 1.790,00 700,00 3.054,86 2.771,17 1,00 2.130,00 

1997 1.450,00 700,00 2.929,90 2.771,17 1,08 1.900,00 

1998 1.660,00 700,00 3.016,14 2.771,17 1,16 2.270,00 

2000 680,00 700,00 2.686,72 2.771,17 1,83 1.600,00 

2006 1.240,00 700,00 2.926,26 2.771,17 2,18 3.080,00 

2007 1.550,00 700,00 3.029,20 2.771,17 1,95 3.400,00 

2008 1.990,00 700,00 3.189,76 2.771,17 1,83 4.020,00 

2009 1.460,00 700,00 2.998,14 2.771,17 2,00 3.290,00 

2010 1.520,00 700,00 3.004,38 2.771,17 1,76 3.040,00 

2011 2.190,00 700,00 3.255,36 2.771,17 1,67 4.030,00 

2012 2.070,00 700,00 3.228,88 2.771,17 1,95 4.420,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A última coluna da Tabela 3 mostra o preço do café importado com todos os custos já 

absorvidos. Esses valores foram comparados com os preços médios do café robusta 
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comercializados pelo Brasil nos respectivos períodos. Os resultados estão demonstrados no 

Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Preços do café importado e nacional, já com os custos de importação 

absorvidos (R$/ton) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Foi possível constatar três cenários onde o drawback seria viável financeiramente, 

utilizando como benchmark o preço do café robusta praticado internamente. Esta análise 

manteve a estrutura de custeio atual fixa, alterando apenas os preços médios do café e da taxa 

de câmbio de cada ano de referência. Assim, a viabilidade inferida foi verificada com os 

dados dos anos 2000, 2007 e 2012.  

 A diferença dos preços do café brasileiro para o importado teve seu maior valor no 

cenário do ano 2000, chegando a R$ 285,95 por tonelada. Isto porque o café importado 

chegaria ao país com um custo total de R$ 1.600,00 por tonelada enquanto o preço nacional 

da época era de R$ 1.885,95. Do mesmo modo, no cenário de 2007 e 2012, esse diferencial 

foi positivo em R$ 141,03 e R$ 68,61 por tonelada, respectivamente.  

 O que se diz, portanto, é que caso esses cenários venham a se repetir futuramente, 

considerando a estrutura atual de custeio, o drawback seria uma estratégia que contribuiria pra 

minimizar uma possível redução de demanda internacional pelo café solúvel brasileiro em 

12,5% das vezes. 

 A fim de se obter um resultado mais próximo da realidade em cada um dos anos 

passados, fora realizado o deflacionamento das despesas com terminal portuário em zona 

secundária, utilizando o índice IPCA de inflação. Custos de frete e despesa aduaneira não 
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foram deflacionados pela dificuldade de associar esses itens a um índice de inflação. Além 

disso, com o aumento de rotas internacionais e aumento da concorrência entre empresas 

armadoras, deflacionar o custo de frete poderia acarretar em valores distorcidos da realidade.  

 Os resultados dos cenários estimados foram demonstrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Cenários de preços do café robusta importado do Vietnã, com despesas 

portuárias deflacionadas pelo IPCA 

Ano 
Preço FOB 

(US$/ton) 

Frete 

(US$/CNTR) 

Despesas 

Aduaneiras 

(R$/CNTR) 

Despesas 

Portuárias 

(R$/CNTR) 

Câmbio 

Médio 

(R$/US$) 

Preço Final 

(R$/ton) 

1994 1.600,00 700,00 2.956,70 643,43 0,64 1.230,00 

1996 1.790,00 700,00 3.054,86 829,28 1,00 2.030,00 

1997 1.450,00 700,00 2.929,90 916,93 1,08 1.810,00 

1998 1.660,00 700,00 3.016,14 967,43 1,16 2.180,00 

2000 680,00 700,00 2.686,72 1.080,24 1,83 1.510,00 

2006 1.240,00 700,00 2.926,26 1.799,76 2,18 3.030,00 

2007 1.550,00 700,00 3.029,20 1.858,10 1,95 3.350,00 

2008 1.990,00 700,00 3.189,76 1.944,84 1,83 3.980,00 

2009 1.460,00 700,00 2.998,14 2.066,78 2,00 3.260,00 

2010 1.520,00 700,00 3.004,38 2.159,87 1,76 3.010,00 

2011 2.190,00 700,00 3.255,36 2.295,54 1,67 4.010,00 

2012 2.070,00 700,00 3.228,88 2.455,12 1,95 4.400,00 

Nota: Utilizou-se valor deflacionado das despesas portuárias de 1995, para retratar o ano de 1994, visto que este 

ano foi de transição de moedas, onde se deu inicio ao Plano Real. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A comparação do preço do café importado com o nacional, após o deflacionamento 

das despesas portuárias está demonstrada no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Preços do café importado e nacional, com as despesas portuárias 

deflacionadas (R$/ton) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Por esta análise o número de cenários que demonstraram viabilidade econômica para 

importação de café robusta passou para oito, sendo estes os que utilizaram os preços médios 

do café e da taxa de câmbio referentes aos anos de 1994, 1997, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 

e 2012. Os valores dos diferenciais de preços encontrados para cada cenário estão 

demonstrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Diferença do preço do café importado e nacional  

Cenário Café Importado (R$/ton) Café Brasileiro (R$/ton) Diferença (R$/ton) 

1994 1230,00 1323,40 93,40 

1996 2030,00 1805,86 -224,14 

1997 1810,00 1872,08 62,08 

1998 2180,00 2147,56 -32,44 

2000 1510,00 1885,95 375,95 

2006 3030,00 3025,70 -4,30 

2007 3350,00 3541,03 191,03 

2008 3980,00 4000,90 20,90 

2009 3260,00 3282,02 22,02 

2010 3010,00 3028,81 18,81 

2011 4010,00 3779,31 -230,69 

2012 4400,00 4488,61 88,61 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Assim, é possível dizer que provavelmente nos anos destacados em negrito, a 

importação de café robusta, via regime de drawback, teria sido vantajosa quando comparado 

com os preços praticados internamente. Como se pode observar, o período de maior vantagem 

seria o ano 2000, com a diferença de preços chegando a R$ 375,95/ton. Os anos de 1994, 

1997, 2007 e 2012, também apresentaram um diferencial elevado entre os preços do café 

nacional e importado.  

  

 4.2. Análise randômica 

 

 Foram simulados, através do método Monte Carlo, cinco mil cenários a partir de três 

variáveis aleatórias de entrada (inputs): o preço FOB do café vietnamita, o preço FOB do café 

nacional e a taxa de câmbio em reais por dólar. Essas variáveis de entrada foram definidas na 

modelagem como distribuições normais de probabilidade, através dos parâmetros média e 

desvio padrão (Tabela 4). Os valores são correspondentes ao período de 1990 a 2013.  
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Tabela 4: Variáveis input da Simulação de Monte Carlo 

Variável input Unidade Média Desvio Padrão 

Preço FOB Brasil US$/ton 1430,63 628,12 

Preço FOB Vietnã US$/ton 1502,27 482,50 

Taxa de Câmbio R$/US$ 1,88 0,68 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A variável de saída (output), também denominada por “resposta”, foi a diferença de 

preços entre café robusta nacional e importado. Novamente, quando esta diferença for 

positiva significa que o preço do café no mercado interno supera o preço do café importado, já 

com custos de importação absorvidos.  

 A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas de posição e dispersão referentes às 

respostas fornecidas pela SMC. A partir desses dados é possível descrever de forma resumida 

os valores da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Estatísticas descritivas da distribuição das respostas da SMC  

Estatística Valores de Previsão Percentis Valores de Previsão 

Avaliações 5000 0% -8.283,26  

Média -500,95  10% -2.423,82  

Mediana -469,87  20% -1.678,56  

Desvio Padrão 1.591,95 30% -1.210,53  

Curtose 4,23 40% -826,47  

Coeficiente de Variação -3,18 50% -470,36  

Mínimo -8.283,26  60% -192,96  

Máximo 7.391,97 70% 190,85 

Largura do Intervalo 15.675,22 80% 706,26 

Erro Padrão Média 22,51 90% 1.434,39 

Obliquidade -0,0074 100% 7.391,97 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 As estatísticas mostram que o drawback de café robusta é, em média, inviável 

financeiramente. A variável resposta, isto é, a diferença entre o preço do café nacional e 

importado, foi em média -R$ 500,95/ton. Contudo, a distribuição apresenta valores bastante 
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dispersos, visto a faixa de intervalo variando de -R$ 8.283,26 a R$ 7.391,97 e o desvio padrão 

no valor de R$ 1.591,95. Isto significa que há possibilidades da variável resposta ser positiva 

em alguns casos. 

 Assumindo que valores positivos para a variável resposta viabiliza financeiramente o 

drawback, pode-se inferir através da distribuição de frequência, que 34,4% dos casos 

apresentam esta condição (Figura 1). 

 A taxa de aproximadamente 34% de cenários financeiramente variáveis para o 

drawback de café robusta resultado da SMC alinha-se com os resultados da análise 

determinística, chegando-se à conclusão de que cerca de 33% dos 24 anos estudados (1990 a 

2013) a prática do drawback teria sido viável em termos contábeis.  

  

 
Figura 1: Histograma de distribuição de probabilidade da diferença do preço do café 

nacional e importado obtido mediante a SMC. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Pode-se dizer que a curva de distribuição da variável resposta é levemente assimétrica 

para a esquerda, com coeficiente de obliquidade de -0,0074, indicando maior ocorrência de 

valores negativos que positivos. 

  O coeficiente de curtose no valor de 4,23 indica que a curva apresenta grau de 

achatamento mais afilado (pontiagudo) em relação a normal denominada, portanto, de curva 

leptocúrtica. Isto significa que apesar da largura do intervalo há maior concentração de 

valores em torno do centro da distribuição, ou seja, da mediana. 

 

5. Conclusões 
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 Os objetivos inicialmente propostos foram atingidos e como conclusão é possível dizer 

que existem cenários em que o mecanismo de drawback para café robusta é viável 

financeiramente, se comparado com os preços no mercado interno. 

 A primeira análise determinística, considerando a estrutura de custos atual fixada, 

indicou uma viabilidade em 12% dos casos, ou seja, em três dos 24 anos analisados. Já a 

análise feita com as despesas portuárias deflacionadas viabilizou 33% dos casos estudados 

que representou 8 dos anos estudados. Pelo método da Simulação de Monte Carlo chegou-se 

em aproximadamente 35% dos cinco mil cenários aleatórios fornecidos, inferindo o drawback 

como uma ferramenta pontual viável e útil para redução de custos de produção do café solúvel 

brasileiro no mercado internacional, visto que o drawback é feito com o compromisso de 

exportação.  

 Embora pontual, a estratégia de drawback é relevante, pois perdas temporárias de 

competitividade - via preços - no mercado internacional podem ser convertidas em um 

fechamento definitivo de determinado mercado importador, assim como dificuldades de 

conquista de novos mercados. O café solúvel exportado é praticamente um bem homogêneo e 

substituível pelo produto de outro país exportador, ou seja, a concorrência ocorre basicamente 

por meio de preços.    

 O estudo contribuiu para corroborar com a sugestão fornecida por Saes e Nishijima 

(2009), de que o drawback seria um mecanismo útil para evitar perdas de competitividade 

temporária da indústria de café solúvel. Uma vez que foram encontrados cenários em que 

mesmo com a absorção de todos os custos de importação, via regime de drawback, o café 

importado do Vietnã estaria em condições de maior competitividade comparado aos preços 

praticados no mercado interno.  

 Por outro lado, o trabalho contribuiu para identificar a estrutura detalhada de custos de 

importação do café de forma sua aplicação pode possibilitar o acompanhamento dos 

momentos para possíveis liberações do regime de drawback enquanto estratégia para ganho 

de competitividade setorial. Este detalhamento pode ser útil também para análises e projeções 

complementares às de Saes e Nishijima (2009) que trabalharam com uma medida simplificada 

da diferença entre o preço do café robusta no mercado interno e internacional. 

 Os autores concordam que a importação de café verde, sendo pontualmente viável, não 

seria a ferramenta que melhor contribuiria para alavancar a competitividade da indústria de 

café solúvel, visto que em apenas cerca de 35% dos cenários simulados apresentaram 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Drawback as a solution to improving the competitiveness of the soluble coffee industry:  

a feasibility study 

Barbareso, J. de O.; Castro Júnior, L.G. de; Chain, C.P.; Andrade, F.T.; Toledo Neto, L.L. de. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Special Edition – April - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

385 

viabilidade. Portanto, deve-se construir estratégias de competitividade sustentáveis de longo 

prazo, como investimentos em tecnologia de produção, recursos humanos, marketing, 

embalagens e marca própria, além das revisões de legislação tributária setorial e das barreiras 

tarifárias impostas por países importadores.  

 Além disso, acredita-se que a importação de café verde não seria prejudicial aos 

produtores rurais, já que os preços praticados no mercado interno são competitivos quando 

comparados com o café importado. É importante ressaltar que a produção de café robusta no 

Brasil cresceu a uma taxa média de 7,5% entre os anos de 2000 e 2014 (USDA, 2014). 

Considerando que este crescimento continue pelos próximos anos, já em 2020 o Brasil 

produziria aproximadamente 23 milhões de sacas/60kg. Este possível aumento na quantidade 

ofertada, pode acarretar mudanças significativas nos preços, o que alteraria os resultados 

concluídos neste estudo. 

 Como limitação do estudo, pode-se citar a dificuldade de trabalhar com preços FOB 

do café robusta no Brasil e no Vietnã, originados de uma mesma base de dados. Sugere-se, 

para futuros estudos, a replicação desta análise utilizando uma fonte de dados única, ou então 

alguma fonte oficial do Vietnã, a fim de se evitar possíveis distorções de resultados. 
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