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Informação de Imprensa   

BASF anuncia novos modelos de operação para o Barter de café 

na Femagri 2019 

 Agricultor terá até três anos para fixar preço da mercadoria física, 

ganhando fôlego financeiro e reduzindo riscos de mercado 

São Paulo (SP), 20 de fevereiro de 2019 – A BASF vai ampliar, a partir deste 

ano, os modelos de operações de Barter no cultivo de Café aos agricultores que 

optarem por este tipo de negociação com a companhia. Os novos sistemas 

ajudam a agregar valor e travar os custos de produção, protegendo tanto o 

cafeicultor como a empresa da exposição às variações do preço do café no 

mercado, ao longo da safra.  

“A partir deste ano, por exemplo, o cafeicultor pode fixar o preço por um, dois ou 

três anos na operação com a BASF. Vale lembrar que oferecemos, inclusive, um 

incentivo a mais para aqueles que optarem pelo prazo mais longo”, comenta Stael 

Prata, gerente de Marketing Cultivos e Portfólio de Milho e Café. Para ele, todos 

ganham com a operação. “O produtor assegura os ganhos em termos de preço e 

a BASF ganha em fidelidade. Nosso objetivo é fazer com que o cafeicultor se 

lembre da excelência da BASF toda vez que pensar em barter”, acrescenta.  

O volume de negociações pagas com a produção ganhou força na BASF. No final 

de 2018, essa modalidade de negócio representou 40% do faturamento total da 

companhia. Em 2017, esse índice era de 30%. A operação é fechada no 

momento da compra dos insumos, quando a BASF e o agricultor fazem a 

avaliação do investimento em produtos e da cotação do café. O lastro da 
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negociação futura é feito por meio da Cédula do Produtor Rural (CPR) e o 

pagamento é feito lá na frente, após a colheita. “Isso dá flexibilidade ao produtor, 

porque ele consegue fazer o investimento no momento que precisa e paga só 

quando fizer a colheita”, finaliza Prata. Para este ano, a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) estima que a safra 2019 do grão do Tipo Arábica ficará 

entre 36,12 e 38,16 milhões de sacas, uma redução entre 24% e 19% em 

comparação à colheita anterior. De acordo com a Conab, a expectativa de queda 

na produção é causada pela bienalidade negativa da lavoura. 

Vale lembrar que, no estande da BASF durante a Femagri, o agricultor também 

poderá tirar dúvidas de manejo e conhecer o portfólio completo de soluções e 

serviços para o cultivo de café.   

Sobre a Femagri 
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 BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado.  

Sobre a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. 

Trabalhando com agricultores, profissionais da agricultura, especialistas no controle de doenças, 

insetos, plantas daninhas e outras pragas, é o nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso 

que investimos em P&D e em um amplo portfólio, que inclui sementes e traits, proteção química e 

biológica de cultivos, manejo do solo, saúde das plantas, controle de pragas urbanas e rurais, 

além de soluções digitais. Com equipes de especialistas em nossos laboratórios, fábricas, 

escritórios e campo, nós conectamos pensamentos inovadores com a realidade para criar 

soluções que funcionam na prática para os agricultores, a sociedade e o ambiente. Em 2017, 

nossa divisão gerou vendas de € 5,7 bilhões. Para mais informações, visite 

www.agriculture.basf.com/br/pt ou em qualquer um dos nossos canais de mídia social. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 115.000 colaboradores do Grupo BASF 

trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em 
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quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, 

Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados e Soluções 

para Agricultura. A BASF gerou vendas de mais de € 60 bilhões em 2017. As ações da BASF são 

negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurique (BAS). Para mais 

informações, acesse: www.basf.com.br 
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