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introdução
O cálculo de preços no sistema Comércio Justo sempre gera muitas dúvidas. 

Isto porque, diferente a outros esquemas de certificação, o sistema Fairtrade 
tem componentes de preços que tentam garantir uma sustentabilidade as 
organizações de pequenos produtores. Estes componentes são o preço mínimo 
Fairtrade e o prêmio Fairtrade.

O preço mínimo fairtrade é um valor que deve ser respeitado em todas as 
transações com café Fairtrade. Que varia pela espécie (arábicas ou robustas) 
e por processos de pós-colheita (lavado ou natural). O preço mínimo Fairtrade 
considera o café FOB (Free On Board), termo utilizado no comércio internacional 
que significa colocado ao lado do navio e desembarcado para exportação. Quando 
uma Organização de Pequenos Produtores (OPP) vende seu café a um exportador, 
este pode deduzir os custos do transporte, seguros, alfândega, documentos de 
exportação e outros custos referentes a exportação (FOB), no caso que estes 
sejam de responsabilidade do exportador e indicados no contrato da venda.

O prêmio Fairtrade é um valor fixo de USD$0,20 centavos/libras que não pode 
sofrer nenhuma dedução. Nos contratos, o prêmio Fairtrade deve ser indicado 
como um valor separado e adicional ao preço. 

Além destes dois componentes do preço, o sistema Fairtrade também tem um 
diferencial para cafés orgânicos de USD$0,30 centavos/libras que, igualmente ao 
prêmio anterior, não pode sofrer deduções. 

Este Guia tenta aclarar como se calculam os preços do café Fairtrade em contratos 
entre as Organizações de Pequenos Produtores e seus clientes. 

Toda a informação foi obtida do site de Fairtrade internacional: http://www.
fairtrade.net/ 
nos links de padrões: http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/
small-producer-standards.html 
e de produtos:  http://www.fairtrade.net/products/coffee.html 
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Uma boa explicação sobre os preços de café Fairtrade pode ser vista no documento 
Guide-Differentials Coffe no site de Fairtrade ou diretamente no link: http://
www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/products/2016-08-
01August_FLO-Ref_Guide-Differentials_Coffee_Jul-18-Jul-29_SP.pdf . 

Em seguida, mostra-se a explicação que tem este documento com algumas 
explicações adicionais:

entendendo o Preço mÍnimo
e o Preço de merCado

Comércio Justo internacional
Guia de referência sobre diferenciais prevalentes
Antecedentes:
Os critérios Fairtrade descrevem requisitos em relação com os níveis de preço que as organizações de 
produtores certificadas devem receber quando vendem seu café segundo os termos deste sistema. 
Há dois cenários principais de preços: 

-Quando a referência do preço de mercado é menor ou igual que o Preço Mínimo Fairtrade.
-Quando a referência do preço de mercado é maior que o Preço Mínimo Fairtrade.

Nestes dois cenários o preço Fairtrade se determina conforme se resume no diagrama:

preçoMínimo 
Comércio Justo
(USD/ libra):

Arábica lavado: 1.40
Arábica natural: 1.35
Robusta lavado: 1.05
Robusta natural: 1.01

o vALoR 
MAioR

prêmio
Comércio Justo

USD$0.20/ 
libra

Diferencial
orgânico

Comércio Justo
(para café 
orgânico)

USD$0.30/ 
libra

Referência do preço 
de mercado
(“C” ou “LiFFE price”
+/- diferenciais 
prevalentes)
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De acordo com o Critério Fairtrade para Café de Organizações de Pequenos 
Produtores, tanto o café arábica como robusta, o preço pago à organização 
de produtores não pode ser menos que o Preço Mínimo Fairtrade mais o 
prêmio Fairtrade, mais (no caso do café orgânico) o diferencial orgânico 
Fairtrade. Não se aplica diferencial negativo ao Preço Mínimo Fairtrade.

Assim, quando a referência de preço de mercado (“C” ou “LIFFE Price” +/- 
diferencial prevalente) é menor ou igual que o preço Mínimo Fairtrade, o 
preço Fairtraide seria (USD / libra) a menos:

Arábica lavado = 1.60 = 1.40 + 0.20
Arábica lavado orgânico = 1.90 = 1.40 + 0.20 + 0.30
Arábica natural = 1.55 = 1.35 + 0.20
Arábica natural orgânico = 1.85 = 1.35 + 0.20 + 0.30

Robusta lavado = 1.25 = 1.05 + 0.20
Robusta lavado orgânico = 1.55 = 1.05 + 0.20 + 0.30
Robusta natural = 1.21 = 1.01 + 0.20
Robusta natural orgânico = 1.51 = 1.01 + 0.20 + 0.30

Quando a referênCia 
do Preço de merCado 
é menor ou iGual Que o 
Preço mÍnimo fairtrade
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Quando os preços de mercado do café são maiores que o preço mínimo 
Fairtrade, os comerciantes e produtores devem ajustar os preços com 
a ajuda da referência Fairtrade para preços de mercado de acordo com a 
tabela seguinte: 

REFERênCiA 
DE pREço DE 

MERCADo 

+ DiFEREnCiAL
oRGâniCo 
FAiRtRADE

+ pRêMio = pREço

(nunca abaixo do 
preço Mínimo

Fairtrade)

(para café orgânico)

Produtores e compradores deverão concordar um diferencial, tomando como linha de base de referência 
inicial o diferencial que prevalece no mercado geral não-Comércio Justo, e tendo em conta a situação 
real específica de qualidade, data de envio, logística, risco, disponibilidade, etc.

A cada duas semanas, Fairtrade Internacional publica um guia de referência sobre diferenciais 
prevalentes, que pode ser usada como uma linha de base guia. Outras fontes públicas de informação 
sobre diferenciais podem usar-se também, em caso que estejam disponíveis. A Janela de Ajuda em 
Café (Coffe HelpDesk) também poderá oferecer informação sobre o diferencial prevalente se assim for 
solicitado. Por favor, não duvidem em contatar a Janela de Ajuda em Café (Coffe HelpDesk) ao seguinte 
correio eletrônico: coffeehelp@fairtrade.net

Quando a referênCia 
de Preço de merCado 
é maior Que o Preço 
mÍnimo fairtrade 
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Conforme a orientação acima, vemos que os 
diferenciais de país publicados por Fairtrade 
Internacional são somente uma linha base, 
mas não um valor absoluto. Muitas vezes, cafés 
de qualidades inferiores, como “grinders” são 
comercializados com diferenciais muito abaixo 
do preço da bolsa de Nova Iorque (NY, por sua 
sigla em inglês), mas sempre respeitando o valor 
do preço mínimo Fairtrade. Quando há uma alta 
pressão do mercado, por exemplo um excesso de 
oferta ou outro fator relevante, estes diferenciais 
podem ser menores que a tabela publicada.

os diferenCiais 
Por PaÍs
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exerCÍCios
instruções- Os exemplos são somente 
ilustrativos para aprendizagem. Devem fazer 
todos os exercícios, já que cada um retrata uma 
determinada situação. Não importa que sua 
organização não tenha todos os tipos de cafés 
utilizados nos exercícios (Orgânico, Lavado e 
Natural); é importante resolver todos para uma 
completa compreensão das diferentes situações.  
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Algumas definições para os exercícios:

Café Fto: Café Fairtrade Orgânico
Café Ft: Café Fairtrade
preço de venda total: Preço do café mais os valores dos prêmios (Fairtrade e/ou Orgânico)
preço total recebido: Preço de venda total menos custos e deduções 

1-Qual é o preço mínimo de um café Fto lavado pronto para exportação quando a bolsa está uSD$1,30?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50   

2-Qual é o preço mínimo de um café Fto lavado pronto para exportação quando a bolsa está a uSD$1,40?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50   

3- Qual é o preço mínimo de um café FTO lavado pronto para exportação quando a bolsa está a USD$1,50?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50  

4-Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a uSD$1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,50   d)$1,55   e)$1,90  

5- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) lavado pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  

6- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) Natural pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  
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2-Qual é o preço mínimo de um café Fto lavado pronto para exportação quando a bolsa está a uSD$1,40?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50   

7- Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a uSD$1,40?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  

8- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) lavado pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,40?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  

9- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) Natural pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,40?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90 

10- Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a USD$1,50?
   
    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

11- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) lavado pronto para exportação quando a 
bolsa está a USD$1,50?    

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

12- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) Natural pronto para exportação quando a 
bolsa está a USD$1,50?   

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

13-Qual é o preço total recebido pela opp quando vende a um exportador um café Fto (Fairtrade 
Orgânico) Lavado, de Colômbia, quando o diferencial está a +16 e a bolsa a USD$1,50/lb, com custo de 
exportação de 0,20/lb (custo assumido pelo exportador)? 

    a)$1,46   b)$1,66   c)$1,90   d)$1,96   e)$2,06
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14- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FTO (Fairtrade Orgânico) 
Lavado, do Brasil, quando o diferencial está a -3 e a bolsa a USD$1,50/lb, com custo de exportação de 
0,20/lb (custo assumido pelo exportador)?   

    a)$1,27   b)$1,30   c)$1,77   d)$1,97   e)$2,0  

15- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FTO (Fairtrade Orgânico) 
Lavado, de Honduras quando o diferencial está a -3 e a bolsa a USD1,40/lb, com custo de exportação 
de 0,20/lb (custo assumido pelo exportador)?   

    a)$1,17   b)$1,67   c)$1,70   d)$1,90   e)$2,0  

16- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FT (Fairtrade) Lavado, de 
Honduras, quando o diferencial está a -3 e a bolsa a USD$1,40/lb, com custo de exportação de 0,20/lb 
(custo assumido pelo exportador)?  

    a)$1,17   b)$1,37   c)$1,57   d)$1,60   e)$1,70  

17- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FT (Fairtrade) Natural, 
do Brasil quando o diferencial está a -7 e a bolsa a USD$1,40/lb, com custo de exportação de 0,20/lb 
(custo assumido pelo exportador)? 

    a)$1,15   b)$1,33   c)$1,35   d)$1,55   e)$1,70  

18-Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a uSD$1,30 com diferencial +0,20?  

    a) $1,30   b) $1,50   c)$1,55   d)$1,90   e)$2,00  
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Caderno de
resPostas
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1-Qual é o preço mínimo de um café Fto lavado pronto para exportação quando a bolsa está a 
uSD$1,30?
     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50 

O preço mínimo Fairtrade não muda conforme a bolsa. Independente dela está estabelecido como:
$1,40/lb para cafés Lavados
$1,35/lb para cafés Naturais
  

2-Qual é o preço mínimo de um café Fto lavado pronto para exportação quando a bolsa está a 
uSD$1,40?
     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50

O preço mínimo Fairtrade não muda conforme a bolsa. Independente dela está estabelecido como:
$1,40/lb para cafés Lavados
$1,35/lb para cafés Naturais
   

3- Qual é o preço mínimo de um café Fto lavado pronto para exportação quando a bolsa está a 
USD$1,50?
     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50

O preço mínimo Fairtrade não muda conforme a bolsa. Independente dela está estabelecido como:
$1,40/lb para cafés Lavados
$1,35/lb para cafés Naturais

4-Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a uSD$1,30?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,50   d)$1,55   e)$1,90 

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (superior ao preço da bolsa $1,30/lb)
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,30/lb
Preço total:                          $1,90/lb
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5- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) lavado pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90 

Preço mínimo FT Lavado:  $1,40/lb (superior ao preço da bolsa $1,30/lb)
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,00/lb (não é orgânico, somente FT)
Preço total:                          $1,60/lb

6- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) Natural pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,30?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Preço mínimo FT Natural: $1,35/lb (superior ao preço da bolsa $1,30/lb)
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,00/lb (não é orgânico, somente FT)
Preço total:                           $1,55/lb

7- Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a uSD$1,40?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Preço mínimo FT Lavado:  $1,40/lb (igual ao preço da bolsa $1,40/lb)
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,30/lb 
Preço total:                           $1,90/lb

8- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) lavado pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,40?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Preço mínimo FT Lavado:  $1,40/lb (igual ao preço da bolsa $1,40/lb)
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,00/lb (não é orgânico, somente FT)
Preço total:                          $1,60/lb
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9- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) Natural pronto para exportação quando a 
bolsa está a uSD$1,40?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Preço mínimo FT Natural:  $1,35/lb (inferior ao preço da bolsa $1,40/lb, então utilizamos o valor maior)

Preço:                                   $1,40/lb
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,00/lb (Não é orgânico, somente FT)
Preço total:                         $1,60/lb

10- Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a USD$1,50?

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior ao preço da bolsa $1,50/lb, então utilizamos o valor maior)

Preço:                                   $1,50/lb
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,30/lb 
Preço total:                          $2,00/lb

11- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) lavado pronto para exportação quando a 
bolsa está a USD$1,50?

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior ao preço da bolsa $1,50/lb, então utilizamos o valor maior)

Preço:                                   $1,50/lb
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,00/lb (Não é orgânico, somente FT)
Preço total:                         $1,70/lb
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12- Qual é o preço de venda (total) de um café FT (Fairtrade) Natural pronto para exportação quando a 
bolsa está a USD$1,50?

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

Preço mínimo FT Natural: $1,35/lb (inferior ao preço da bolsa $1,50/lb, então utilizamos o valor maior)

Preço:                                   $1,50/lb
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,00/lb (não é orgânico, somente FT)
Preço total:                         $1,70/lb

13-Qual é o preço total recebido pela opp quando vende a um exportador um café Fto (Fairtrade 
Orgânico) Lavado de Colômbia quando o diferencial está a +16 e a bolsa a USD$1,50/lb, com custo de 
exportação de 0,20/lb (custo assumido pelo exportador)?

    a)$1,46   b)$1,66   c)$1,90   d)$1,96   e)$2,06

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior ao preço da bolsa $1,50/lb, então utilizamos o valor maior)

Preço:                                  $1,50/lb
Diferencial:                     +  $0,16/lb
Custos exportação:        -  $0,20/lb 
Preço:                                  $1,46/lb (preço da bolsa ($1,50) + Diferencial(+16) – Custos exportação ($0,20)

Prêmio FT:                          +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:              +  $0,30/lb 
Preço total:                            $1,96/lb
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14- Qual é o preço recebido pela opp quando vende a um exportador um café Fto (Fairtrade orgâni-
co) Lavado, do Brasil, quando o diferencial está a -3 e a bolsa a USD$1,50/lb, com custo de exportação 
de 0,20/lb (custo assumido pelo exportador)?

    a)$1,27   b)$1,30   c)$1,77   d)$1,97   e)$2,0

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior ao preço de bolsa $1,50/lb, então utilizamos o valor maior)

Preço:                                   $1,50/lb
Diferencial:                       -  $0,03/lb
Custos exportação:         -  $0,20/lb 
Preço:                                   $1,27/lb ( preço da bolsa ($1,50) - Diferencial(-3) – Custos exportação ($0,20)

Prêmio FT:                         +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:             +  $0,30/lb 
Preço total:                           $1,77/lb
  

15- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FTO (Fairtrade Orgâni-
co) Lavado, de Honduras quando o diferencial está a -3 e a bolsa a USD$1,40/lb, com custo de expor-
tação de 0,20/lb (custo assumido pelo exportador)?

    a)$1,17   b)$1,67   c)$1,70   d)$1,90   e)$2,0

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (igual ao preço da bolsa $1,40/lb)
Diferencial:                       -  $0,03/lb (NÃO pode ser aplicado porque já temos o preço mínimo neste caso) 
Custos exportação:         -  $0,20/lb 
Preço:                                   $1,20/lb (preço mínimo ($1,40)  – Custos exportação ($0,20)

Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,30/lb 
Preço total:                         $1,70/lb
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16- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FT (Fairtrade) Lavado, 
de Honduras, quando o diferencial está a -3 e a bolsa a USD$1,40/lb, com custo de exportação de 
0,20/lb (custo assumido pelo exportador)?

    a)$1,37   b)$1,40   c)$1,57   d)$1,60   e)$1,70

Preço mínimo FT Lavado: $1,40/lb (igual ao preço da bolsa $1,40/lb)
Diferencial:                       -  $0,03/lb (NÃO pode ser aplicado porque já temos o preço mínimo neste caso)
Custos exportação:         -  $0,20/lb 
Preço:                                   $1,20/lb (preço mínimo ($1,40)  – Custos exportação ($0,20)

Prêmio FT:                       +   $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:           +   $0,00/lb (Não é orgânico, somente FT)
Preço total:                          $1,40/lb

17- Qual é o preço recebido pela OPP quando vende a um exportador um café FT (Fairtrade) Natural, 
do Brasil quando o diferencial está a -7 e a bolsa a USD$1,40/lb, com custo de exportação de 0,20/lb 
(custo assumido pelo exportador)?

    a)$1,15   b)$1,33   c)$1,35   d)$1,55   e)$1,70

Preço mínimo FT Lavado: $1,30/lb (inferior ao preço da bolsa $1,40/lb, então utilizamos o valor maior)
Preço:                                   $1,40/lb
Diferencial:                         -$0,07/lb (NÃO pode ser aplicado TODO O VALOR DO DIFERENCIAL porque va-
mos ter um valor abaixo do preço mínimo, neste caso: $1,40 - $0,07 = $1,33. Desta maneira, reduzimos 
somente até o valor do preço mínimo que é $1,35
Preço considerado:           $1,35/lb
Custos exportação:        -  $0,20/lb 
Preço:                                   $1,15/lb 

Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:                $0,00/lb (não é orgânico, somente FT)
Preço total:                          $1,35/lb
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18-Qual é o preço de venda (total) de um café FTO (Fairtrade Orgânico) lavado pronto para exportação 
quando a bolsa está a uSD$1,30 com diferencial +0,20?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,90   e)$2,00

Preço Bolsa NY        : $1,30/lb
Diferencial                    +  $0,20/lb
Prêmio FT:                        +  $0,20/lb 
Prêmio Orgânico:            +  $0,30/lb
Preço total:                          $2,00/lb
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