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7 - Fluxo de caixa 

Antes de entrarmos no assunto, é importante alertá-lo que o fluxo de caixa se 

movimenta conforme a cultura e conforme o produtor encara suas finanças.  

Desta forma, agrupamos os produtores em três grandes grupos: 

Grupo 1 - Apresentam ótima organização, boa ____________________, e 

conseguem se autofinanciar, mesmo que eventualmente utilizem o sistema 

financeiro se necessário. 

Grupo 2 - São bem-organizados, mas necessitam de _____________ para o 

custeio e ainda têm acesso ao credito nos bancos e outros agentes financeiros.  

Grupo 3 - Produtores que geralmente não tem uma organização adequada, 

apresentam dificuldades financeiras e de ____________, e normalmente seu 

financiamento vem de cooperativas, revendas ou _____________, que 

oportunamente trabalham com um custo maior ao crédito, onerando ainda mais 

a __________ deste produtor. 

Conforme já estudamos, o café é uma cultura _____________, e por isso, não 

precisa ser semeada todo o ano. No entanto, demanda um tempo entre sua 

implantação e uma produção satisfatória.  

Assim, o caixa do produtor que está implantando sua ___________, 

geralmente é muito negativo e para conseguir continuar precisará de muitos 

recursos.  E apoiá-lo neste momento é fundamental para continuar evoluindo 

na atividade.  

Vamos relembrar o ciclo produtivo e seus tratos para obtermos o melhor 

entendimento sobre o fluxo de caixa: 

Fases Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Floração             

For dos Chumbinhos             

Expansão dos frutos             

Granação dos frutos             

Maturação             

Colheita             
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Como acontece em quase todas as culturas no Brasil, a compra dos insumos 

acontece em diferentes momentos. Essa diferença geralmente está ligada às 

_____________ de mercado, à capacidade ______________ e a capacidade 

financeira do produtor, conforme falamos anteriormente. De forma geral ela se 

inicia já no mês de __________ e tem seu maior pico meses antes do início da 

_____________.  

Já o grupo de produtores com boa organização, mas que precisam do 

______________________ para se financiar, precisam esperar o anúncio do 

plano safra do governo federal para iniciar as compras. 

Os produtores que não dispõe de recursos próprios, muitas vezes não 

possuem organização administrativa que facilitem as coisas, e se debatem 

durante um tempo buscando acessar recursos do sistema financeiro, ou ainda, 

noutras fontes que possam viabilizar sua safra, perdendo as oportunidades de 

____________ neste período. E, por fim, com as outras possibilidades 

inacessíveis por motivos diversos, buscam financiamento nas revendas, trading 

e ______________, já próximo do período de início da semeadura. 

Normalmente esses produtores pagam mais __________ pelos insumos, e 

também pagam as maiores taxas de juros pelo financiamento, tendo seu 

resultado e caixa comprometidos mesmo antes de semear a ______________. 

A _______________ do café tem como característica o alto custo na colheita, e 

sua chegada é sinal de que o ___________ está prestes a entrar. E neste 

momento você precisa estar muito próxima, auxiliando-o na capitalização do 

caixa, sem perder de vista fatores como a _______________, que proporciona 

maior recurso para um ano e menor em outro. 

Como de costume, o produtor vende parte de sua produção de forma 

_______________, recebe parte deste valor conforme foi acertado no contrato, 

que costuma ser logo após a colheita. Dependendo do ano, os mais 

capitalizados como os do ___________, seguram parte da sua produção para 

vender posteriormente, na expectativa de preços melhores.  

Já os produtores que têm dificuldade como os do _____________, precisam ou 

entregam para bater ou troca, conforme acordado para aquisição de insumos 

ou pagamento de credores, e geralmente sobra pouco ou nada para venda 

spot fora da safra.  
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Ou seja, fornecedores que oferecem o produto ________ no momento 

____________, têm muito mais chances de selecionar os MELHORES clientes 

e trazer maior movimentação financeira para sua empresa, inclusive com mais 

___________ nas operações.  

 

capacidade financeira – recursos – crédito – trading – safra- perene – lavoura 

– oportunidades – organizacional – março – semeadura - sistema financeiro 

– compra - cooperativas – caro – safra – cultura - recurso – bianualidade – 

antecipada - grupo 1- grupo 3 – certo – adequado – segurança  
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