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Abstract 
 
The coffee agro-industrial system has been undergoing adjustments to reflect changes in the 
consumption arguments, where aspects of differentiation-related quality of products and 
production methods linked to appropriate environmental processes is being valued by the 
market. Accordingly, the special coffees are gaining prominence in consumer preference. 
However, the particularities of this productive arrangement reveal aspects such as information 
asymmetry and asset specificity, which may impact the contractual structures. The theoretical 
current mainstreaming aim to be able to give explanations to the behavior of these structural 
features is named Transaction Cost Economics. This research seeks to relate transaction costs 
with the chain of specialty coffee through a literature review, highlighting the features that 
involve the production and marketing of the product and what extent there is interference, 
positive or negative, guided by the attributes of transaction costs. 
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1. Introdução 

  

O agronegócio é reconhecido como um dos mais importantes segmentos entre as 

atividades econômicas brasileiras, responsável por uma boa parte da geração de divisas e de 

renda nacional. Entre os produtos que compõem o sistema agroindustrial do Brasil, o café tem 

um papel destacado devido ao seu valor histórico na formação de riqueza do país e a posição 

de maior produtor mundial do grão. O entendimento do ambiente institucional no qual a 

cafeicultura está instalada é fundamental para desenvolver os padrões de competitividade 

desse recurso econômico e manter as pretensões nacionais de continuar na vanguarda do 

fornecimento de café para os mercados internos e internacionais. 

 As commodities continuam sendo um padrão para definir as cotações dos produtos no 

mercado de futuros e contribuem para o equilíbrio do comércio. No entanto, as 

transformações ocorridas na economia globalizada trouxeram a reboque um consumidor de 

estilo mais apurado, promotor de conceitos que definem as características dos produtos que 

pretendem consumir. Dessa forma, uma crescente parcela do consumo demonstra a 

preocupação com as condições com que ocorre a produção do item, em aspectos que variam 

entre o impacto social e ambiental do cultivo até a elevação do padrão de qualidade. No 

sistema agroindustrial do café, estes produtos recebem a denominação de cafés especiais. 

 A introdução dos cafés especiais no mercado reflete a necessidade de flexibilização 

dos produtores frente às incertezas que o produto tradicional se depara, como a flutuação de 

preços das commodities (NEILSON, 2007). Ao oferecer para o consumidor uma gama 

diversificada de produtos para sua livre escolha, os atores do mercado de café passam a ter a 

oportunidade de comercializar produtos com maior valor agregado, cuja rentabilidade é 

superior a do café tradicional. Segundo Saes e Spers (2011), o consumidor possui certo grau 

de percepção das diferenças entre a diversidade de cafés oferecidos, sobretudo quando 

atrelados à marca da torrefadora. Este fato torna-se uma ocasião propícia para satisfazer o 

cliente e elevar os ganhos de produção (ZHANG, VONDEREMBSE et al., 2003). 

 Para que essa nova forma de cultivo e comercialização de café possa ser praticada e 

desenvolvida, mudanças estruturais na produção e na estrutura de governança são 

necessárias. -De acordo com Saes (2006), pode-se intensificar os meios produtivos, 

estabelecer modernas tecnologias, garantir maior produtividade e qualidade, além de criar ou 

reestruturar associações de produtores para a comercialização do café. Esses mecanismos têm 
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o propósito de facilitar a circulação de mercadorias e diminuir os custos de transação. No 

entanto, a atual composição do ambiente competitivo do café especial brasileiro apresenta 

alguns entraves ao alcance desses objetivos, o que torna o desempenho comercial nacional 

aquém do desejado e comparativamente inferior à dinâmica mercantil de outras nações que 

sequer detêm o domínio da produção, como o exemplo da Alemanha (FREITAS, 2008). 

 A proposta deste estudo é investigar a abrangência estrutural que compreende a 

produção e comercialização dos cafés especiais, como forma de buscar o conhecimento dos 

aspectos que envolvem suas peculiares características sob a ótica dos custos de transação. 

Para alcançar esse escopo, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório baseada na 

revisão de literatura sobre o que está posto a respeito desse tema, dividida em duas partes 

distintas, porém complementares. A primeira parte procura dar uma descrição das categorias 

de cafés especiais e as características essenciais de seu cultivo. A familiarização do leitor com 

as particularidades da produção e comercialização, com destaque para aspectos de certificação 

e rastreabilidade, é necessária para compreender a influência que a teoria dos custos de 

transação adquire no sistema agroindustrial do café. A segunda parte contextualiza os estudos 

que relacionam a economia dos custos de transação com a cafeicultura, com foco na produção 

de cafés especiais. O debate que se apresenta nesse bloco estabelece relações entre os temas 

que são pertinentes a ECT – como o oportunismo, assimetria de informação e especificidade 

de ativos – com a produção de cafés especiais. Por fim, as considerações finais do artigo se 

dedicam a diagnosticar suas restrições e estabelecer novas diretrizes que podem ser apreciadas 

em futuras pesquisas. 

 

2. Os Cafés Especiais 

 

 Sob o prisma de um mercado volátil, a tendência de procura por qualidade e 

diversificação na indústria de alimentos vem se revelado crescente, consequência de padrões 

mais rígidos de exigências por parte do consumidor. Para a cafeicultura, essa realidade 

representa a necessidade de investimentos em incorporação de atributos que agradem o 

paladar do cliente e ofereçam características vinculadas a conceitos de saúde e preocupação 

socioambiental. Isso refletiu em um aumento de 400 para 35 mil o número de 

fazendas- dedicadas a produção de cafés especiais no Brasil, um incremento maior de 8.000% 

em um espaço de tempo de dez anos (FERREIRA, 2012). A agregação de valor com o 

pagamento do preço-prêmio, cujo acréscimo é de 20% a 30% superior aos valores do café 
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comum e podem atingir cotações maiores dependendo da qualidade alcançada, tem sido o 

principal fator a atrair os produtores. 

 De acordo com de Souza et al. (2000), a linha de cafés especiais é dividida em quatro 

categorias: Gourmet, Selo de Origem, Orgânico e Fair Trade. Leão e De Paula (2010) 

acrescenta uma nova categoria, o café sombreado. O quadro 1 apresenta um resumo das 

principais características de cada categoria: 

 

Quadro 1: Características das categorias do segmento de cafés especiais 

CATEGORIA CARACTERÍSTICAS 

Gourmet Tipo 3, grãos de aspecto uniforme, bebida mole ou estritamente mole. 

Selo de Origem Identificado pela região produtora, baseado em seus atributos de solo, clima e/ou 

temperatura. 

Sombreado Reproduz o habitat natural da planta, a cobertura vegetal preserva características dos

grãos. 

Orgânico Ausência de agrotóxicos ou fertilizantes 

Fair Trade Preocupação com as condições socioeconômicas dos produtores de países em 

desenvolvimento  

Fonte: adaptado de Leão e De Paula (2010) 

 

 Uma particularidade comum dos cafés especiais é a intangibilidade do atributo que as 

diferencia entre si e o café tradicional. Ao consumidor final interessa ter assegurada a garantia 

de que as propriedades intrínsecas a cada categoria esteja contemplada. Para dar resposta a 

esse anseio, torna-se imperativo o uso da certificação. O processo de certificar exige uma 

auditoria realizada por uma empresa ou associação acreditada através de normas nacionais 

e/ou internacionais, que acompanha o processo produtivo da unidade auditada por meio de 

visitas periódicas programadas ou visitas surpresas, nas quais se busca monitorar os insumos, 

técnicas de produção, produtividade, vendas, estoques, rastreabilidade, e aspectos sociais e 

ambientais (MOREIRA, FERNANDES et al., 2012).- 

 A certificação traz amplas mudanças para o setor cafeeiro, cujos efeitos são 

verificados na própria estrutura de governança do arranjo produtivo. Auld (2010) apresenta 

quatro dessas consequências, para quem a certificação é parte de um conjunto dinâmico de 

interações mais impactantes que o certificado em si. Em primeiro lugar, cria-se a 

conscientização pública de sustentabilidade, típicas das áreas de cultivo do café Fair Trade e 

café orgânico. Esse comportamento pode refletir em propriedades que estabelecem 
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mecanismos de autocontrole, fazendo elas mesmas inspeções de auditoria em si mesmas como 

instrumento de manutenção da qualidade (Bacon, 2010). Em segundo lugar, a preocupação 

com a qualidade ganha força, com reflexo no aumento da capacidade de produção e maior 

penetração no mercado. Em terceiro lugar, o desenvolvimento de um espirito inovador, cujas 

vertentes mais reluzentes são a cafeicultura orgânica e a cafeicultura voltada para o comércio 

justo. Por fim, o estreitamento das relações entre o sistema agroindustrial do café e as 

instituições governamentais, criando uma forte sinergia entre os esforços públicos e privados 

(AULD, 2010). 

A certificação pode ser vista como um instrumento para as empresas gerenciarem e 

garantirem o nível de qualidade de seus produtos, além de informar e garantir aos 

consumidores que os produtos certificados possuem os atributos procurados. Portanto, a 

certificação pode ser utilizada como uma ferramenta de redução de assimetria informacional e 

ao comprovar a existências dos atributos intrínsecos em determinado alimento, permite ao 

consumidor uma maior segurança em relação ao seu consumo. 

 Alheios aos benefícios que o café certificado em tese proporciona, existem evidências 

de que há obstáculos que dificultam o alcance das qualidades que o processo de certificação 

chancela. Philpott et al (2007) identificou em seu estudo propriedades em que o fato de ter 

café sombreado certificado não resultou em uma proteção da biodiversidade tal qual seria 

esperado. O alcance dos benefícios prometidos pelas certificações é questionado nos estudos 

de Ruben e Fort (2012) e Valkila e Nygren (2010) que, por meio de evidências empíricas 

observadas no Peru e na Nicarágua respectivamente, concluíram que o certificado Fair Trade 

pouco acrescentou às rendas familiares dos agricultores e tampouco houve melhoria nas 

condições de trabalho no campo. Para Mutersbaugh (2004) existem falhas nas normas criadas 

para padronizar a certificação, o que terminam por ocasionar um resultado oposto do 

esperado. Reynolds et al. (2007) sustentam a necessidade de uma estrutura de governança 

onde as iniciativas privada e pública possam construir regulação para dirimir pressões do 

mercado contrárias a sustentabilidade social e ambiental.- 

 Essas preocupações podem ser minimizadas adotando o instrumento da rastreabilidade 

do processo produtivo dos cafés especiais. Por definição, para a certificação cumprir seus 

objetivos, o rastreamento se faz indispensável. A rastreabilidade ganha importância por 

exigências que ultrapassam o limite da segurança alimentar; para o consumidor, a 

autenticidade da certificação está vinculada com a operacionalidade do rastreamento dos 
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alimentos – o comprador quer conhecer a procedência do material que está disponibilizado 

nas gôndolas (SAES e SPERS, 2011).  

O normativo CEE 178/2002, em seu artigo número 18 estabelece, entre outras coisas, 

que a rastreabilidade deve ser assegurada em todas as fases da produção, transformação e 

distribuição dos gêneros alimentícios, não só do produto final como dos insumos utilizados 

em cada fase do processo. Fica explícito, pelo normativo, que a rastreabilidade é um 

procedimento que visa inspecionar as etapas produtivas, desde a origem até a gôndola do 

supermercado, transmitindo ao consumidor maior confiabilidade e a certeza de um alimento 

seguro. Além do mais, a rastreabilidade tem grande importância para as exportações como 

(MISSAGLIA, 2005): diferencial de competitividade; fortalecimento da imagem institucional 

da empresa; confiabilidade às marcas; segurança aos consumidores quanto à higiene e saúde; 

estreitamento das relações entre fornecedores e clientes.  

No Brasil, as dificuldades para aplicação da rastreabilidade começam pela falta de 

conhecimento dos produtores para entendimento, concepção e verificação. É inevitável o 

enfrentamento de constantes mudanças do ponto de vista tecnológico, econômico e de 

comércio externo. Exige investimentos em tecnologia, controle, processo e certificação. Estes 

custos costumam não serem bem compreendidos pelos agentes da cadeia produtiva. 

Segundo de Souza et al. (2000), a rastreabilidade dos cafés especiais é necessária, a 

exceção do café gourmet, sendo este rastreado em circunstância de aumentar a confiança no 

controle de qualidade do produto final. Raynolds (2009) articula a certificação e a 

rastreabilidade do café Fair Trade afirmando que o uso integrado dessas ferramentas 

proporciona um mecanismo de gestão e controle da cadeia de suprimentos. Esse argumento é 

fortalecido por Machado (2011), que justifica a certificação não exclusivamente ao produto, 

mas aos diversos estágios de seu processo produtivo. 

 O sistema agroindustrial que contempla o café especial também estimula reflexos no 

comportamento dos torrefadores e do varejo. As grandes marcas de torrefação aproveitam a 

força de seu selo e agregam valor ao incorporar atributos diferenciados, como Saes e 

Spers- (2011) observaram na produção orgânica de café. As redes de comércio, por sua vez, 

percebe a oportunidade de se adequar ao pensamento dominante de consumidores conscientes 

e politicamente engajados, que exigem postura semelhante dos produtores e comerciantes dos 

produtos a serem consumidos (WEST, 2010). No entanto, percebe-se uma ausência de 

coordenação de interesses das partes, elevando a assimetria de informações e dificultando a 
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consolidação dos produtos no mercado, que podem ser suavizados ao se criar redes de 

parceria entre produtores e comerciantes (RAYNOLDS, MURRAY et al., 2007). 

Segundo Rezende (2007), a cadeia agroindustrial produtiva do café é complexa, com 

presença de muitos intermediários, onde as relações comerciais são pautadas por importantes 

itens como qualidade, oferta, consumo, estoques, cotações e expectativas de preço. A eficácia 

na produção agrícola pode ser decisiva para as características do produto final, daí a 

importância de interligação de todas as etapas produtivas. 

 A economia dos custos de transação vem proporcionando ensaios que ajudam a dar 

ensejo aos dilemas da gestão agroindustrial. Em uma análise rasa, é possível identificar 

sólidos arcabouços que elucidam situações complexas que as propriedades rurais e demais 

atores envolvidos se deparam no campo empírico. A epistemologia conduz a colocar na 

mesma balança a cadeia produtiva dos cafés especiais e a economia dos custos de transação, 

sob a inevitável constatação que o mainstreaming revela que há um paralelo indelével nas 

abordagens que conjugam esses temas. 

 

3. Cafés Especiais sob o Enfoque dos Custos de Transação 
3.1. Uma síntese da Economia dos Custos de Transação (ETC) 

 

A estrutura teórica da Nova Economia Institucional é fundamentada em três 

abordagens, identificadas por Joskow (1995): a abordagem da moderna Organização 

Industrial, a abordagem do Ambiente Institucional e a abordagem das Estruturas de 

Governança (Economia dos Custos de Transação). De acordo com Martins, Xavier & 

Sproesser (2010), a Nova Economia Institucional tem como finalidade identificar qual o 

melhor modo de organização das transações econômicas, cuja forma influencia as condições 

iniciais para a alocação de recursos, minimizador de custos. Dessa forma, uma vez que, o 

objetivo das instituições econômicas é reduzir os custos de transação, os contratos seriam 

formas alternativas de alcança-lo. Então, Zylbersztajn (1995) destaca o estudo das relações 

contratuais como uma das principais áreas da Nova Economia Institucional, da qual a 

Economia dos Custos de Transação faz parte. 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) foi inicialmente introduzida por Ronald  

Coase em 1937,  com  a  publicação  do  trabalho The Nature of  the Firm, no qual  investigou  

a  razão da  existência das firmas. A grande contribuição do autor foi colocar os custos de 

transação no centro do questionamento da existência das firmas e indicar que mercado e 

organizações são opções para gerenciar transações. Barney e Hesterly (2001) apontam como 
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deficiência de Coase, a falta de precisão sobre quais transações deveriam ser realizadas via 

mercado e quais deveriam ser internalizadas na firma. Estudiosos como Alchian, Demsetz e 

Willi-amson buscaram, então, aprimorar essa teoria a fim de suprir as deficiências deixadas 

por Coase. Foi desenvolvido um modelo mais completo do custo de gerenciar transações 

econômicas que ficou conhecido como Teoria dos Custos de Transação. A firma deixou de ser 

considerada apenas uma função de produção, como era no modelo neoclássico, e passou a ser 

um modo de organização envolvendo o ambiente institucional, transações e nexos de 

contratos. 

Essa nova visão possibilitou o estudo das organizações como “arranjos institucionais” 

que gerenciam as transações por meio de contratos formais ou informais. As transações foram 

novamente incluídas na teoria microeconômica, e a firma, então, foi considerada como um 

nexo de contratos e as estruturas desses, definidas em função de variáveis passíveis de 

análises, reguladas pelas regras institucionais (ZYLBERSZTAJN, 2005). 

A abordagem dos custos de transação começa ganha mais força dentro da literatura 

econômica, a partir dos trabalhos realizados por Williamson (1975, 1991, 1993, 1996). As 

contribuições desse autor foram de suma importância para a consolidação da Teoria dos 

Custos de Transação. Williamson (1993) define transação como sendo a transição de um bem 

ou serviço entre interfaces tecnologicamente separadas. Para Saes (2009) a transação é um 

processo no  qual  são  negociados  direitos  de propriedade. Pode-se dizer que uma transação 

é a troca do direito de propriedade separadas por interfaces. A transação é, destarte, a unidade 

básica de análise e seus atributos determinam os custos de transação. Logo, as transações 

devem ser gerenciadas de modo a apresentar os menores custos de transação possíveis. 

Seguindo o raciocínio, North (1994) afirma que os custos de transação são aqueles 

sujeitos a todas as operações de um sistema econômico. O autor completa dizendo que “a 

informação, ou melhor, a sua incompletude e/ou assimetria, é a chave do custo de transação”, 

que se refere ao custo de medir o valor dos atributos que está sendo negociado, de proteger os 

direitos de propriedade e de monitorar e fazer cumprir os contratos (NORTH, 1991, p. 17). 

Williamson (1991) afirma que o custo de transação, é “o custo de administrar o sistema 

econômico”, distintos dos custos de produção. 

Farina (1999) aponta uma evolução no conceito dos custos de transação, definindo-os 

em quatro níveis. O primeiro nível refere-se aos custos de construção e negociação dos 

contratos. O segundo relaciona-se os custos por medir e monitorar os direitos de propriedade 

existentes no contrato. O terceiro nível envolve os custos de manter e fazer cumprir 
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os -contratos internos e externos da firma. E o último nível diz respeito aos custos de 

adaptação que os agentes sofrem com as mudanças ambientais. 

Um dos principais legados da Economia dos Custos de Transação (ECT) é a sua 

contribuição para a compreensão das estruturas de governança existentes no sistema 

econômico. Conforme a ECT as distintas formas das estruturas de governança são respostas a 

incentivos redutores de custos de transação (COASE, 1937; WILLIAMSON, 1985, 1996). A 

teoria dos custos de transação busca explicar as condições em que as transações econômicas 

podem ser mais eficientemente gerenciadas, usando diferentes formas de governança. 

Os tipos de governança propostos por Williamson (1993) são: via mercado, misto ou 

híbrido, e hierarquia (integração vertical). Ainda segundo o autor, a estrutura de governança 

se desenvolve dentro dos limites impostos pelo ambiente institucional, pelos pressupostos 

comportamentais sobre os indivíduos, pelas características das transações e pelas formas 

contratuais. A seguir serão apresentados esses determinantes da forma de governança: 

 
3.2. Ambiente institucional 

 

O ambiente institucional, de acordo com Williamson (1996), define as “regras do 

jogo" - formais e informais, a exemplos de: direito de propriedade, leis e normas contratuais, 

padrões de qualidade dos produtos, entre outras. São essas regras que condicionam o 

surgimento e escolha de formas organizacionais que constituirão a estrutura de governança. 

Entretanto, o ambiente institucional pode sofrer alterações influenciando nos mecanismos de 

governança. 

O ambiente institucional ganha importância quando os custos de transação não podem 

ser negligenciados. Não existindo nenhum sistema com esse custo nulo, as instituições devem 

ser analisadas e consideradas, uma vez que o ambiente institucional afeta o processo de 

transferência dos direitos de propriedade, as instituições interferem nos custos de transação 

(NORTH, 1991).  

 
3.3. Pressupostos comportamentais 

 

A Teoria dos Custos de transação sustenta-se em dois pressupostos comportamentais 

fundamentais dos atores econômicos: a racionalidade limitada e o oportunismo. 

O oportunismo relaciona-se a um determinado tipo de orientação que o indivíduo 

estabelece para a busca do seu próprio interesse e esse modo de agir, reflete no padrão 
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de- relacionamento entre os agentes econômicos. Williamson (1985, p.30) sustenta que o 

“oportunismo é a busca pelo interesse próprio com dolo”. O autor ainda diz que a ação 

oportunística “refere-se a uma revelação incompleta ou distorcida de informação, 

especificamente voltada a esforços para enganar, alterar, disfarçar, ofuscar, ou de outra 

maneira confundir” os atores envolvidos em uma transação Williamson (1985, p.47). Assim 

como Williamson, Martins, Xavier & Sprosser (2010) definem oportunismo como a busca do 

próprio interesse e, por isso, o autor destaca a necessidade de encontrar formas contratuais  

para coordenação entre os agentes. O oportunismo, portanto, trata-se do comportamento do 

individuo baseado no auto interesse, em um “jogo não cooperativo”, onde um agente desfruta 

de determinados benefícios perante outro agente que não teve informações. 

O conceito de racionalidade limitada introduz um pensamento de que a racionalidade 

plena não existe e, portanto, o ser humano não é capaz de raciocinar e processar as 

informações com a precisão que a teoria econômica pressupõe (SIMON, 1979). Conforme 

Williamson (1985) este pressuposto supõe que os atores humanos são “intencionalmente 

racionais, mas somente de forma limitada”. O autor ainda completa, dizendo que os seres 

humanos individuais estão limitados em conhecimento, previsão, habilidade e tempo. Com 

base nessa limitada racionalidade do ser humano, argumenta-se que todas as formas de 

contratos são, em sua natureza, incompletas. 

Essas duas hipóteses comportamentais, oportunismo e racionalidade limitada, estão 

diretamente relacionadas aos riscos associados a uma transação econômica. Quanto maior o 

nível de oportunismo detectado no comportamento dos agentes, e também, quanto menos 

informações disponíveis para a tomada de decisão, maior será influencia do risco nos custos 

de transação e em contratos (ARBAGE, 2003). Isso significa que a existência de assimetria de 

informações entre os envolvidos em uma transação, bem como e o custo de determinada 

informação, são condicionantes desses pressupostos comportamentais.  

 
3.4. Características das Transações 

 

Em se tratando da teoria dos custos de transação, a configuração da estrutura de 

governança baseia-se nos custos e  atributos  de  uma  transação. Williamson (1987) identifica 

nas transações três características principais, também chamadas de dimensões:  especificidade  

de  ativos,  frequência  e  incerteza. 

Para Williamson (1985) ativos específicos são aqueles “especializados que não podem 

ser reempregados sem sacrifício de seu valor produtivo se contratos tiverem que ser 
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interrompidos ou encerrados prematuramente”. Assim, o autor defende que especificidade dos 

ativos é o nível em que um ativo pode ser utilizado alternativamente, sem perder o seu valor 

produtivo. Conclui-se que ativos específicos são aqueles muito mais valiosos em determinada 

transação do que em quaisquer outras. 

Williamson (1991) distingue  seis  tipos  de especificidade de ativos: 1) especificidade 

local; 2) especificidade física; 3) especificidade humana; 4) especificidade de ativos 

dedicados;  5) especificidade da marca: envolve o investimento na imagem da empresa e do 

produto em função da marca; 6) especificidade temporal. 

Segundo Saes e Farina (1999) a especificidade de ativos é considerada por Williamson 

uma das principais características a ser ponderada na definição da forma de governança. Para 

eles, refere-se à perda de valor a que está propenso um ativo, quando empregado em uma 

transação que não aquela de origem. A literatura sugere haver uma relação inversamente 

proporcional entre especificidade e uso do ativo.  Desse modo, quanto menor a possibilidade 

de uso alternativo dos ativos, maior será sua especificidade e, por conseguinte, maior será o 

custo de transação. Seguindo essa linha de raciocínio, Azevedo (1996) afirma que ativos que 

não são reempregáveis, a não ser com perda de valor, são ditos específicos. Argumenta ainda 

que ativos são específicos se o retorno associado a eles depende da continuidade de  uma  

transação  específica. 

A frequência da transação é outra  característica  das  transação,  também importante 

para a definição da estrutura de governança. Está relacionada com recorrência ou regularidade 

que uma transação ocorre. Para Williamson (1989), quanto maior a frequência com que ocorre 

uma transação, maior será a chance de internalizar a etapa produtiva dessa transação, sem 

perder ganhos de escala. 

-Azevedo (1996) aponta a incerteza como a terceira dimensão das transações. 

Identificam-se dois tipos de incerteza. O primeiro é associado do risco, ou seja, a 

probabilidade de ocorrência de um distúrbio em distribuições de probabilidade conhecidas. A 

segunda refere-se à incerteza propriamente, corresponde aos distúrbios que influenciam uma 

transação, porém a distribuição é desconhecida. 

Segundo Demsetz (1990) a incerteza está relacionada com a imprevisibilidade das 

atitudes posteriores dos agentes econômicos e com o desconhecimento de elementos 

relacionados ao ambiente econômico e institucional, de forma que não dá para calcular o que 

acontecerá no futuro. A fonte principal de incerteza decorre exatamente dos pressupostos 

comportamentais (racionalidade limitada e oportunismo). Quanto maior a incerteza associada 
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às transações, mais difícil será o uso de contratos e outras formas de governança de mercado, 

tendendo à  adoção  de  estruturas  hierárquicas  de  governança. 

Dessa maneira, em cadeias produtivas a incerteza está relacionada com a falta de 

conhecimento de informações a cerca do ambiente institucional, ambiente econômico e 

também, do padrão comportamental dos agentes envolvidos nas transações.  

 
3.5. Contratos 

 

Os contratos surgem como estruturas de auxilio às transações que buscam controlar a 

incerteza e minimizar riscos, aumentando o valor da transação ou de um complexo de 

transações (OLIVEIRA et al., 2008). Dessa forma, os contratos são estabelecidos para 

regulamentar as transações, base de toda a economia, apesar de serem, por sua natureza, 

imperfeitos. 

Em função da existência dos pressupostos comportamentais e das características das 

transações são definidas as formas de governança como forma de reduzir ao mínimo os custos 

de transação. Assim, para Saes e Farina (1999) governar significa incentivar o comportamento 

desejado e, concomitantemente, conseguir monitorá-lo. Porém, Masten (1991) coloca que 

uma das dificuldades na utilização da teoria dos custos de transação tem sido a necessidade de 

um conhecimento aprofundado da firma em questão. Apesar da universalidade dos 

pressupostos comportamentais, racionalidade limitada e oportunismo, sua manifestação é 

peculiar de cada firma. Do mesmo modo, os atributos transacionais também variam de 

organização para organização.  Logo, cada firma deve ser analisada em função de suas 

características para, então, ser estabelecido um sistema de coordenação eficiente e uma forma 

de governança que minimize os custos de transação e aumente a competitividade. 

Verificada a necessidade de se conhecer a fundo uma firma, em função da 

manifestação peculiar dos pressupostos comportamentais e das características das transações, 

torna-se fundamental apresentar as características e funcionamento da cadeia produtiva do 

café, objeto de estudo. 

 

3.6. Ação da ECT na cafeicultura  

 

As características das transações (especificidade dos ativos, frequência das transações 

e incertezas), aliadas aos pressupostos comportamentais de oportunismo e racionalidade 
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limitada, são os elementos da Economia dos Custos de Transação utilizados para escolha da 

transação mais eficientes dentro de uma cadeia produtiva. 

 A cadeia produtiva do café é formada a montante por fornecedores de insumos e 

implementos agrícolas e produtores de café, responsáveis pela produção primária; e a jusante, 

pelas indústrias de beneficiamento e agentes distribuidores que levam o produto aos 

consumidores finais. Ressalta-se que, sobretudo no Estado de Minas Gerais, as cooperativas 

desempenham importante papel no armazenamento e beneficiamento da commodity café, 

devido ao predomínio de pequenos agricultores, os quais não possuem condições de realizar 

essas etapas em suas propriedades rurais. 

De acordo com Saes (1997) a cafeicultura possui algumas características que lhe 

conferem instabilidade de preços e produção. Dentre essas características pode-se destacar 

a- especificidade dos ativos da lavoura cafeeira, conferindo baixas barreiras de entrada e altas 

barreiras de saídas no mercado e também a disponibilidade de terra e mão de obra como 

fatores que influenciam a expansão da lavoura cafeeira. Além disso, existem os fatores 

climáticos que influenciam a produção e, consequentemente o preço do café. 

Quanto à especificidade dos ativos, pode-se dizer que a cadeia produtiva do café 

commodity, assim como a maioria das cadeias agroindustriais, possui especificidade dos 

ativos do tipo física, humana, locacional e temporal.  A especificidade dos ativos está 

ligada à própria dinâmica da lavoura cafeeira. Os custos fixos da produção aproximavam de 

75% no início do século. Depois de realizados os investimentos na implantação da lavoura 

cafeeira, os produtores não tinham incentivos para abandonar a produção no curto prazo. 

Além disso, os cafezais gastavam de quatro a cinco anos para produzir seus frutos. Deste 

modo, o café é um produto que exige altos investimentos específicos (SAES, 1997). 

Nesse mesma linha, Souza & Bialoskorski Neto (2005) complementam afirmando que 

as lavouras de café continuam caracterizadas como um ativo específico porque 

aproximadamente 35% dos custos dos cafezais são custos de formação de lavoura. A 

explicação está relacionada ao tempo necessário para que o cafezal inicie a produção e à 

questão dos custos fixos iniciais. São necessários no mínimo dois anos para realização da 

primeira colheita e, além disso, os custos para a implantação dos cafezais são relativamente 

altos. 

A implantação do cafezal necessita de investimentos iniciais em terra, preparo do solo, 

plantio, replantio, manutenção, mão de obra para todos os tratos culturais entre outros. Além 

disso, há os custos fixos iniciais com máquinas, equipamentos e benfeitorias, considerados 



Structural aspects of specialty coffee context on transaction costs view 
Nicoleli, M.; Carvalho, J. N. De; Castro, F.M. de; Santos, A.C. dos. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 4 – Oct/Dec - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

15

ativos físicos. Após a formação do cafezal é necessária manutenção frequente da lavoura a 

qual inclui operações de manejo, utilização de insumos, defensivos e fertilizantes, máquinas e 

implementos agrícolas e mão de obra. Posteriormente, chegada a época da colheita os 

recursos necessários são mão de obra e máquinas. Assim, considera-se as instalações 

especializadas necessárias à produção cafeeira e os equipamentos e máquinas sob encomenda, 

como ativos específicos do tipo físico. 

A maioria dos cafeicultores é constituída por pequenos produtores, os quais estão 

associados a uma cooperativa. As cooperativas recebem os cafés dos produtores e 

são -responsáveis pelo armazenamento, beneficiamento e comercialização do produto. 

Comparado com produtores que possuem todo o maquinário e fazem o beneficiamento dentro 

da sua propriedade, os produtores associados a uma cooperativa têm menores gastos com o 

processo de beneficiamento. Mas, mesmo o beneficiamento sendo realizado nas cooperativas, 

o investimento em equipamentos, como lavador, terreiro cimentado e secador, caracteriza-se 

por especificidade de ativos físicos, pois são equipamentos para atender a esta atividade em 

particular. No caso de realocação para outra atividade, acarretaria em perda de valor de 

mercado. A secagem em terreiros cimentados, pavimentados ou mesmo de terra é muito usada 

em diversas fazendas de café. Os pequenos produtores optam por esse tipo de tecnologia por 

apresentar baixo custo de investimento.  

Portanto, Silva (2007) coloca que a especificidade dos ativos físicos na produção de 

café pode ser considerada alta, devido a aquisições e investimentos necessários para se obter 

cafés com qualidade implicam obtenção de máquinas e equipamentos específicos, que seriam 

pouco convenientes em uma outra atividade. Souza & Bialoskorski Neto (2005) completam 

dizendo que os ativos possuem especificidade física por não poderem ser designados a outro 

uso a não ser a produção de café. Então, uma vez feito o investimento inicial, os produtores 

estarão vulneráveis às variações de preços e às questões climáticas que caracterizam um 

mercado instável. 

 Com relação a especificidade de ativos humanos considera-se baixa, pois é realizado 

pouco investimento em capacitação técnica para manejo adequado da cultura do café, não 

ocasionando problemas relacionados a alta especialização, caso necessite alocação pessoas 

para realização de outras atividades.  Isso não quer dizer que as atividades realizadas na 

unidade de produção, que vão desde o plantio da mudas de café para a implantação da lavoura 

até a colheita dos frutos produzidos, não exijam pessoas capacitadas para suas realizações. A 

mão de obra contratada para quaisquer operações dentro da fazenda precisa ser qualificada e 
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treinada para realização das tarefas de forma correta e eficiente. Porém, não exige 

especialização, podendo essa mão de obra ser empregada em outras funções, que não as 

designadas inicialmente. 

Quanto à especificidade locacional, pode-se dizer que o custo de transporte é algo que 

sensibiliza o produtor para estabelecer acordos com um comprador de café, já que a maior 

parte das unidades produtivas se localiza distante do beneficiamento. Dessa forma, para o 

agronegócio do café no Brasil, Siqueira (2005) posiciona a logística como um dos fatores 

chave da competitividade construída nos cenários internacionais e Hemerly (2000) identificou 

os custos do transporte como um dos mais relevantes ao agronegócio do café brasileiro, no 

âmbito do chamado Custo Brasil. Assim,  a  logística  é  tida,  tradicionalmente, como um 

desafio ao desenvolvimento das operações das empresas  brasileiras,  tanto  no mercado  

interno  quanto externo (MARTINS, XAVIER & SPROESSER, 2010). 

Pode-se inferir, então, que sendo o café, como a maioria dos produtos agrícolas,  

produzido a determinada distância do local de processamento, a localização mais próxima das 

firmas que constituem uma cadeia produtiva reduziria os custos de transporte e proporcionaria 

maiores retornos a essas unidades produtivas. 

Em se tratando de especificidade temporal, considera-se como baixa. O tempo 

máximo de armazenagem do café é em torno de um ano, portanto a perecibilidade é baixa. 

Dessa forma, os cafeicultores podem armazenar o produto, por determinado período, até que o 

preço pago pelo café seja satisfatório. Sendo assim, a característica perecível do produto é um 

fator que pode influenciar as transações entre os agentes do mercado de café (SILVA, 2007). 

Dentre os tipos de ativos específicos da cafeicultura, destaca-se a especificidade dos 

ativos físicos como a principal causa de incertezas quanto à comercialização do café, a qual 

está associada a efeitos não previsíveis e o mercado de café é muito instável devido às 

próprias características da cultura e a condições de clima adversas que podem afetar a 

produção, o que é refletido no preço do produto. 

Essa incerteza quanto às oscilações do preço do café, juntamente com a inexistência de 

contratos que garantam a compra do produto, implica na não garantia da venda do café pelo 

preço e quantidade necessários para cobrir os custos de produção, aumentando os riscos nas 

transações. Silva (2007) argumenta que a alta concentração de empresas compradoras de café 

aumenta a incerteza do mercado, além de desestimular os investimentos em qualidade, uma 

vez que não há diferenciação no preço pago ao produto. 
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A última característica a ser considerada é a frequência das transações, ou seja, o 

número de vezes que essas ocorrem. Na cadeia produtiva do café, essa característica pode ser 

considerada bastante relativa. Alguns produtores vendem o café produzido mensalmente; 

outros vendem anualmente. Isso vai depender do preço do produto no mercado. Portanto, a 

frequência das transações na cafeicultura é pouco relevante. 

Conclui-se que para a cadeia produtiva do café commodity, os baixos custos de 

produção e transação, que garantem a lucratividade para todos os elos da cadeia mesmo 

quando os preços estão em baixa.  Isso implica na necessidade de coordenação ao longo de 

toda a cadeia produtiva de café, ou seja, tanto a montante quanto a jusante da unidade de 

produção para uma eficiência produtiva maior. A hierarquização da cadeia, ou seja, a 

integralização dos processos de produção, beneficiamento, torrefação e moagem e 

solubilização, seria uma alternativa de minimização dos custos, uma vez que, haveria 

eliminação dos atravessadores. Assim, quanto maior o grau de verticalização da cadeia 

produtiva do café, mais competitiva ela seria. 

 

3.7.  Reflexos da ECT na cadeia dos cafés especiais 
  

O surgimento dos cafés com características diferenciadas suscitam um modus 

operandi reestruturado na cadeia produtiva. Se o café commodity pode ser nivelado pelas 

características básicas que o mercado lhe atribui, o café especial por sua vez demanda um 

rigor operacional mais contundente de modo a estabelecer garantias da presença dos atributos 

desejados pelo consumidor. O incentivo do preço-prêmio atrai o produtor rural e a 

indústria -de torrefação para esse segmento, mas as dificuldades de cumprimento das 

exigências e a elevação dos custos encarecem a produção e requer elevados investimentos. 

Essa realidade cria uma situação propícia para o surgimento do comportamento oportunista, 

um dos pilares da economia dos custos de transação. Segundo Grover e Malhotra (2003), a 

tentação de agir em interesse próprio, desconsiderando o provável dolo que uma conduta 

enganosa possa causar a terceiros, faz com que seja necessário instituir procedimentos que 

assegurem direitos perante a violação de acordos ou comercialização de produtos com 

inconformidades. Os instrumentos de certificação e rastreabilidade discutidos anteriormente 

são os métodos empregados pelo sistema agroindustrial do café para monitorar o oportunismo 

que pode surgir no ambiente institucional. 
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 A conduta oportunista está relacionada ao grau de confiança que existe nas relações 

comerciais da cadeia produtiva. No caso do café, a relação entre produtores e empresas 

idealizadoras está baseada na amizade e confiança, muito embora haja dúvida entre os 

produtores que seu café não recebe um preço adequado pela indústria de torrefação e de 

distribuição, que por sua vez têm desconfianças sobre a qualidade do fornecimento do café 

(FERREIRA, WAQUIL et al., 2006). Ações oportunistas das multinacionais foram detectadas 

por Jaffee (2012), que se utilizam do processo de certificação do Fair Trade para cooptação 

dos movimentos sociais, o que, expandido para o segmento do café, pressupõe que pode 

causar ruptura da confiança entre os atores e quebrar a legitimidade que o consumidor 

identifica no produto. Os custos de transação decorrente do oportunismo são, portanto, 

decorrentes da instável relação de confiança que existe no segmento de cafés especiais. 

 As relações que caracterizam o sistema agroindustrial do café são formadas por 

estruturas assimétricas de informação, cujos produtores e cooperativas encontram dificuldades 

em obter as informações necessárias para as tomadas de decisões relativas ao seu negócio, 

como levantamento de custos e formação de preços (DE OLIVEIRA, 2004), o que traz 

consequências para o resultado operacional nas redes interligadas (NEILSON, 2007). A 

concentração de informações em atores específicos da cadeia produtiva fragiliza a confiança, 

gerando insatisfação nos produtores e cooperados que desejam ter maior acesso a gestão do 

empreendimento. A centralização das informações eleva o potencial oportunístico de seus 

detentores e enfraquece as relações de poder, levando a um aumento da desconfiança em 

virtude da falta de compartilhamento dos dados (BERTOLIN, DOS SANTOS et al., 2008). 

Em relacionamentos interorganizacionais, a baixa confiança força a elevação dos custos 

de- monitoramento e, por consequência, dos custos de transação (DE ANDRADE, REZENDE 

et al., 2011). 

 Certificar e rastrear dos cafés especiais vem a ser a forma de monitoramento que se faz 

necessária em função do deficiente nível de confiança existente nesse segmento 

agroindustrial. Para Ferreira, Teixeira et al.: 

 

Os agentes e usuários da informação são todos os atores da 
cadeia produtiva, e o instrumento que move esses atores é a 
informação, e reduzir a assimetria de informação, através de 
algum tipo de sinalizador (marcas, certificados) pode 
possibilitar o desenvolvimento do agronegócio café e dos 
atores envolvidos, inibindo falhas de mercado, prejudicial 
ao sistema. Informações sobre qualidade são vitais para se 
competir num mundo globalizado que apresenta um 
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mercado com exigências crescentes. (FERREIRA, 
TEIXEIRA et al., 2007. pág 2) 

  

A constatação desses autores é de que com a percepção da qualidade eleva-se a 

competitividade do café, restando aos produtos de baixa qualidade os instáveis mercados 

marginais. Entretanto, o atual estágio de pesquisas publicadas não vem apontando direções 

que busquem uma solução concreta que permita reduzir a assimetria de informações, internas 

ou externas. A certificação, apesar das deficiências relatadas, ainda se mostra o mais 

contundente mecanismo que se tem a disposição para redução dos custos de transação. 

 Ao classificar os cafés especiais como um produto diferenciado, implica em dizer que 

não será transacionado no mercado comum, tornando-os assim no que se chama de ativos 

específicos e, portanto, custos de transação emergem de suas operações. A montagem da 

estrutura de governança terá importância significativa para o controle desses custos. A 

conduta oportunista, decorrente das informações assimétricas, impõe o estabelecimento de 

mecanismos de salvaguarda mesmo que aumentem os custos ex-ante, mas que diminuam os 

custos ex-post. A incerteza do mercado eleva ainda mais a necessidade de constituir 

salvaguardas contratuais que possam inibir o oportunismo, bem como amenizar os impactos 

que a racionalidade limitada dos atores econômicos detém (WILLIAMSON, 1991). 

 A incerteza presente nesse arranjo emite reflexos em frentes distintas, que vão do 

aspecto mercadológico até a tecnologia empregada na lavoura, o que estimula a limitação da 

racionalidade (-GROVER e MALHOTRA, 2003). O quadro 2 representa o estudo 

desenvolvido por Ferreira, Waquil et al. (2006), no qual foram identificados pontos em 

destaque que diagnosticam as informações assimétricas surgidas entre representantes de um 

consórcio de plantadores de café: 

 

Quadro 2: Assimetria de informações na cadeia do café 

ASSUNTO INFORMAÇÕES ASSIMÉTRICAS 

Mercado Acesso restrito a perspectivas de mercado e mudanças estratégicas 

Técnicas Baixo conhecimento sobre adubações, tratos culturais, manejo na colheita e pós-

colheita 

Reuniões Pouco estímulo ao intercambio e a troca de experiências 

Demanda Desconhecimento das necessidades do cliente e do destino do café 

Qualidade Desconhecimento das questões relativas a qualidade 

Fonte: adaptado de Ferreira, Waquil et al. (2006) 
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 Os dados apresentados no quadro 2 são de natureza qualitativa e se limitam ao caso 

especificado, entretanto oferecem uma perspectiva real da presença de racionalidade limitada 

no sistema agroindustrial do café. Desse modo, problemas circunscritos aos custos de 

transação se avolumam e fragilizam a competitividade do produto. Sob esse aspecto, a 

compreensão da estrutura de governança torna-se imperativa para criar um panorama mais 

completo dos efeitos que essa abordagem conduz na cafeicultura. 

 O complexo que representa a cadeia produtiva do café deve ser analisado perante a 

base de fornecimento e a gestão de suas operações, que concebem um forte estímulo na 

formação dos custos de transação em função da diversidade dos fornecedores, o grau de 

diferenciação e o nível de inter-relação existente (CHOI e KRAUSE, 2006). A distribuição do 

café exige uma estratégia de integração via sistemas convencionais de classificação 

(BEZENCON, 2011). No Brasil, problemas de armazenamento e transporte, sobretudo 

ferroviário e portuário, dão espaço para aumento gradativo dos custos de transação 

(MARTINS, XAVIER et al., 2010). Essa realidade estimula a criação de órgãos que visam a 

redução dos impactos que a geração de custos causados pelas dificuldades apontadas 

ocasionam, cujas ações realizadas na esfera institucional influenciam àquelas concretizadas na 

estrutura vertical da cadeia. As decisões tomadas nesse foro são transmitidas às organizações 

ligadas aos representantes da indústria e da produção, difundindo as informações aos 

membros da cadeia, que adotam procedimentos e ações que permitem a visibilidade da ação 

pelo consumidor, aumentando o nível de confiança e reduzindo a assimetria de informações 

(FREITAS, 2008).- 

 A necessidade de maior simetria nas relações interorganizacionais direciona o sistema 

agroindustrial do café para um ambiente regulatório que permitem maiores oportunidades 

como consequência da maior coordenação entre torrefadores, produtores e comerciantes, 

apesar de não garantir um melhor desempenho econômico (MURADIAN e PELUPESSY, 

2005). O café especial está propenso a marcos normativos que estabeleçam procedimentos 

essenciais à caracterização de sua qualidade e predicados diferenciados. A governança 

disposta com esse propósito representa um papel crítico da cadeia do café (NEILSON, 2007). 

 A construção de uma estrutura de governança atrelada a estratégia de diferenciação do 

café proporciona os instrumentos adequados para a adaptação de renda dos produtores sobre a 

perspectiva dos custos de transação, visto que a quase-renda proporciona maiores 

oportunidades de ganhos aos cafés de origem em comparação com o café orgânico ou 

gourmet (SAES, 2007). Não se deve ignorar que as relações contratuais que vão estabelecer a 
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governança devem contemplar artifícios que assegurem a diminuição do desequilíbrio 

verificado na renda dos agentes, de forma que a confiança não seja abalada a ponto de romper 

com a credibilidade necessária que esse promissor mercado demanda. 

 

4. Considerações Finais 
 

Os cafés especiais vêm conquistando a preferencia dos consumidores mais sofisticados 

e politicamente engajados, porém não se percebe reflexo desse crescimento nos anais 

científicos de maior impacto, fato pode ser constatado sobretudo nas obras nacionais onde 

poucos autores de destaque têm trabalhos relativos a esse gênero de pesquisa. Essa 

constatação sugere um próspero campo de estudos no âmbito das ciências sociais aplicadas, 

com vistas a intensificar o entendimento dos impactos econômicos, sociais e administrativos 

que a linha diferenciada de café causa no mercado. 

O conhecimento exposto no presente trabalho indica que a existência de custos de 

transação na cafeicultura está vinculada a especificidade de ativo, oportunismo e informações 

assimétricas, realidade reforçada no âmbito dos cafés especiais. A existência de novos 

atuantes que criam impactos na cadeia produtiva, como as agência de certificação do café, 

exige que novas ações contratuais sejam impostas, ampliando as consequências para os custos 

transacionais. Dessa forma, o investimento em mecanismos de uniformização de dados, com 

uso de tecnologias atuais que permitem dar maior eficiência à estrutura de governança, 

mostra-se o instrumento mais promissor na solução dos problemas apontados. 

Sendo assim, é justamente a inclusão das agências de certificação, com seu poder de 

auto-regulação do sistema agroindustrial, que se apresenta como parte da solução para os 

problemas de governança. O uso de regras específicas para a produção e comercialização de 

café contribui para dar maior uniformidade e transparência nas transações. O 

acompanhamento dos processos produtivos nessa conjuntura se torna fundamental e a 

rastreabilidade é a tecnologia disponível capaz de atender essa expectativa. 

Entretanto, a existência de diversos selos de certificação, em padrões variam em 

termos de qualidade, sustentabilidade e garantia de origem, entre outras características 

peculiares dos cafés especiais, apresentam um obstáculo para a possibilidade de contemplar 

essa perspectiva de atenuar os custos de transação com tais instrumentos. A princípio, seria 

possível inferir que uma unificação de procedimentos das certificadoras poderia resolver essa 
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questão. Porém não se verifica na literatura quaisquer análise a respeito de tal perspectiva, 

nem tampouco se vê no horizonte iniciativas que completem essa lacuna. 

Ao mesmo tempo, a rastreabilidade de alimentos é considerada por muitos como 

necessária para fins de garantia de procedência e de segurança alimentar, pouco se evidencia 

seu potencial de geração de informações úteis para o gerenciamento eficiente da governança 

de uma cadeia produtiva. No caso do café, existem no Brasil empresas especializadas em 

sistemas de informática que tratam particularmente desse segmento econômico e oferecem 

informações úteis, porém disponíveis apenas ao consumidor final. Montar uma estrutura que 

permita compartilhar dados rastreáveis aos diversos atores da cadeia é um desafio empolgante 

para a cafeicultura como um todo e pode representar uma nova fronteira de pesquisas 

científicas. 

É necessário reconhecer que essa investigação se limita ao fato de haver escassez de 

publicações científicas sobre o assunto, o que restringe a coleta de dados que permitiriam um 

aprofundamento reflexivo mais apurado. A contribuição deste paper é significativa em 

estimular e apontar direções para novas pesquisas que busquem soluções que minimizem os 

impactos dos custos de transação. A pretensão é de não esgotar o debate nem tampouco ser 

exaustivo na conclusão do assunto.  

Conclui-se, então, que o sucesso do agronegócio do café está diretamente relacionado 

ao nível de articulação dos distintos elos que compões uma cadeia, por conseguinte, à 

eficiência de seus mecanismos de coordenação em responderem às determinações do 

mercado. A economia dos custos de transação está sempre envolvida nas abordagens dos 

sistemas agroindustrial, sendo essa característica presente na cadeia do café, sobretudo 

no- segmento dos produtos diferenciados. Contudo, a insuficiência de análise mais 

aprofundada das relações contratuais, para melhor entendimento da estrutura de governança, 

deixa lacunas a serem preenchidas em trabalhos futuros. Também carece de pesquisas com a 

utilização de tecnologia da informação para monitoramento e rastreabilidade dessa produção 

agrícola, visto que esse instrumento favorece a diminuição dos custos de transação a medida 

que diminui a assimetria de informações. 

Outra recomendação a ser feita é que as pesquisas realizadas no Brasil devem ampliar 

mais o enfoque em todos os componentes que compõem o sistema – hoje se verifica uma 

predileção pela situação dos produtores rurais e pouco se investiga as torrefadoras, 

distribuidores, exportadores, cafeterias e consumidores de cafés especiais. São todos elos de 

uma mesma cadeia produtiva e como tais são submetidas a problemas contratuais e 
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informações assimétricas. A regulação atinge esses atores de forma desequilibrada e a 

rastreabilidade atua de forma superficial. Isso faz com que uma rala expectativa de solução 

para os custos de transação seja proporcionada aos componentes da "porteira pra fora". Essa 

dificuldade pode ser atenuada, desde que as propostas de pesquisa futuras se sensibilizem para 

essa realidade e alcancem o sistema agroindustrial do café como um corpo de agentes 

integrados. 

Para finalizar, evidencia-se que esse trabalho foi focado em um segmento específico 

do amplo alcance que compõe o agronegócio, segmento da economia por si só já envolto em 

situações nas quais os custos de transação emergem. A teoria abordada no conteúdo do paper 

pode servir como expansiva para outras cadeias produtivas, mas não as conclusões que aqui se 

obteve. Provavelmente esse é o prognóstico da investigação que gera maior interesse por parte 

da comunidade científica. Com a riqueza de informações que esse tema oferece, é possível 

afirmar que o investimento nesse objeto de pesquisa é bastante promissor. 
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