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Abstract 
 
The study aims to analyze the effect of the use of new technology and the specifics of the 
agribusiness in the cost of labor during the harvest of coffee. The study is characterized as an 
explanatory research with quantitative analysis of the data, performed using data from the 
phase of the coffee harvest. For data analysis, statistical techniques were used as descriptive 
statistics, Pearson correlation analysis and multiple linear regression allowing to identify the 
relationship between the independent and dependent variables. As a result, research has 
shown that innovation in the production process, as evidenced by the partial substitution of 
labor by machinery during harvest contributes to reducing labor cost per bag. Showed that the 
time factor related to the specificity of agribusiness perishability results in the rapid increase 
in the payment of collectors around the need to harvest the grain in less time not sacrificing 
quality. Another point concerning the specificity of agribusiness is related to the seasonality 
of production, in other words, the quantity harvested suffers influences the biennial cycle of 
production resulting in an increase or decrease in the cost of labor in coffee activity. 
 
Key Words: Innovation. Agribusiness. Cost of Labor. Harvest of Coffee. 
 

1. Introdução 

 

A inovação tecnológica é resultante de pesquisas e de desenvolvimento e 

implementação dos resultados em novos produtos, processos e formas organizacionais. A 

inovação, conforme a visão schumpeteriana, deve ter um enfoque amplo, não apenas 

enfatizando a mudança tecnológica, mas como toda e qualquer mudança no espaço 



Analysis of the effect of the use of new technology and the specificities of agribusiness in the cost  
of labor during the harvest of coffee 

Nuintin, A.A.; Calegário, C.L.L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

56

econômico, promovida pelas empresas em busca de vantagens e consequentes ganhos 

competitivos, inclusive no agronegócio (HASENCLEVER e FERREIRA, 2002). 

O agronegócio contempla o conjunto de todas as operações que envolvem a produção 

e a distribuição dos insumos rurais, as operações de produção, de estocagem, de 

processamento e de distribuição de produtos agrícolas e de outros bens produzidos com os 

produtos agrícolas. O agronegócio possui algumas especificidades que o diferenciam da 

produção de outros setores econômicos, como sazonalidade da produção, fatores biológicos e 

perecibilidade rápida, as quais influenciam o custo de produção (ARAUJO, 2005). 

O custo de produção é composto por utilização de insumos fixos e variáveis, como 

mão de obra, materiais diretos e indiretos necessários para a realização do processo de 

produção. Outros pontos relacionados ao custo de produção são a produtividade da mão de 

obra e a eficiência de máquinas e de equipamentos (REIS et. al., 2001). 

A produtividade da mão de obra é evidenciada pela relação entre a quantidade 

produzida e a unidade de tempo empregada e a quantidade e qualidade do insumo utilizado. A 

produtividade será maior quanto maior for a produção obtida com unidades de mão de obra 

fixas. A falta de mão de obra no setor agrícola é uma realidade que afeta o custo de produção. 

Dessa forma inovações tecnológicas como a mecanização, ou seja, a substituição de 

trabalho por capital tem por objetivo aumentar a produtividade da mão de obra e 

consequentemente reduzir o custo de produção total. 

Com isso, é percebido no agronegócio do café a utilização de sistemas de produção 

inovadores, buscando aumento da competitividade por meio da diferenciação de mercado pela 

qualidade, redução de custos em função de produtividade e adoção de novas tecnologias de 

produção (MARTIN et al., 1995; GROSSI, 1998). 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar o efeito da utilização de nova 

tecnologia e das especificidades do agronegócio no custo da mão de obra da fase de colheita 

do café. 

Tendo em vista a importância de se estudar a inovação tecnológica e as 

especificidades do agronegócio, este trabalho justifica-se no sentido de que buscará contribuir 

para a geração de conhecimento relacionado aos efeitos da inovação tecnológica e das 

especificidades no custo de produção no agronegócio, e proporcionar subsídios para a tomada 

de decisão dos gestores das organizações rurais, no sentido de melhoria da gestão de custos e 

dos resultados econômico-financeiros. 
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O artigo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, é apresentada a introdução, 

seguida do modelo conceitual, no qual, são abordados os temas inovação tecnológica; custos 

de produção no agronegócio e processo de colheita no agronegócio do café; na sequência, 

apresentam-se a metodologia e a análise dos resultados, e encerra-se com as considerações 

finais. 

 

2. Modelo Conceitual 

 

Os eixos teóricos estudados para atingir o objetivo do trabalho e definir o modelo 

conceitual são: (i) inovação tecnológica; (ii) custos de produção no agronegócio e (iii) 

processo de colheita no agronegócio do café, explorados, em termos de revisão de literatura, 

nas subseções a seguir. 

 

2.1. Inovação Tecnológica 

 

Conforme Dosi (1988), a inovação tecnológica envolve a solução de problemas – por 

exemplo, transformar calor em movimento, moldar materiais de determinada maneira, 

produzir componentes com certas propriedades – satisfazendo, ao mesmo tempo, certos 

requerimentos de custo e comercialização. Conforme o autor, os problemas são mal 

estruturados, de modo que a informação não fornece por si uma solução ao problema, ou seja, 

a solução inovativa de um certo problema envolve as ações de descoberta e de criação.   

A solução de problemas tecnológicos certamente envolve o uso de informação 

coletada de experiências anteriores e do conhecimento formal ela também envolve 

capacitações específicas e não codificadas por parte dos inventores (DOSI, 1988). 

Para Hasenclever e Ferreira (2002), a economia da inovação é o ramo da economia 

industrial que tem como principal objeto de estudo as inovações tecnológicas e 

organizacionais introduzidas pelas empresas devido à concorrência e à acumulação de 

riqueza.   

O processo de mudança tecnológica é o resultado do esforço das empresas em investir 

em atividades de pesquisa e desenvolvimento e na incorporação posterior dos resultados em 

novos produtos, processos e formas organizacionais.  
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Uma empresa inovadora é aquela que implementa produtos ou processos 

tecnologicamente novos ou significativamente melhorados durante um período em análise 

(OCDE-EUROSTAT, 1997). 

Para Pavitt (1984), o fenómeno da inovação pode diferir de uma indústria para outra 

por causa de questões tecnológicas, como a tecnologia do produto ou do processo de 

produção.  

O processo de inovação pode ser dividido em três estágios: invenção, inovação e 

imitação ou difusão. O estágio de invenção está relacionado com a criação de algo original e 

utiliza como principais fontes conhecimentos novos ou já existentes em novas combinações. 

A introdução de inovações permite a introdução de outras variações denominadas imitação. 

Essas variações são melhorias introduzidas nos bens e serviços inovadores para aproximá-los 

das necessidades dos usuários (HASENCLEVER e FERREIRA, 2002). 

Inovações radicais são caracterizadas quando ocorre a introdução de inovação 

associada a um processo de invenção, já o processo de imitação com introdução de melhorias 

é denominado introdução de inovações incrementais (HASENCLEVER e FERREIRA, 2002). 

Conforme Rogers (2003), as inovações não se difundem de modo linear pelos 

diferentes segmentos de uma sociedade ou grupo social. O autor identifica cinco etapas ao 

longo das quais uma inovação seria adotada, iniciando com o grupo de inovadores, os quais 

adotam inovações no inicio de desenvolvimento, grupos intermediários, como primeiros a 

adotar, maioria inicial, maioria tardia, finalizando com o grupo denominado de retardatários, 

ou seja, um segmento que adota uma inovação quando ela se encontra em fase madura de 

implantação. 

Conforme Hoffmann, et al. (1992), as mudanças tecnológicas podem ser: (i) um novo 

processo que usa menores quantidades de todos ou de alguns insumos, para produzir a mesma 

quantidade de um bem que o processo anterior; (ii) um novo processo pode usar menos de um 

tipo de insumo e mais de outro para produzir a mesma quantidade de um bem que o processo 

antigo e (iii) pode requerer outros insumos ou produzir outros bens não disponíveis pelo 

processo anterior. 

Com relação à tecnologia no agronegócio, é percebida uma rápida evolução nas 

últimas décadas, nas áreas de química, bioquímica, genética vegetal e animal, mecanização, 

microeletrônica, novos materiais, manejo, nutrição, a qual provoca alterações estruturais e 

frequentes mudanças e adaptações por parte dos empresários (ARAUJO, 2005). 
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De acordo com Araujo (2005), para a utilização de novas tecnologias é necessário 

considerar algumas variáveis como: economia de escala; adequação às características locais, 

regionais e culturais; análise da viabilidade econômica e financeira do investimento; 

acompanhamento permanente de custos e resultados das atividades agropecuárias; 

treinamento dos usuários; estabelecimento de parcerias e uso compartilhado; coordenação da 

cadeia produtiva; treinamento em administração rural; e mercado consumidor. 

  

2.2. Custos de Produção no Agronegócio 

 

Araújo (2005, p. 27) afirma que o “agronegócio é o segmento econômico de maior 

valor em termos mundiais”. No Brasil, os resultados de estudos empíricos atestam, conforme 

Montoya e Finamore (2005, p. 664), “a importância do agronegócio como alicerce para o 

processo de desenvolvimento econômico do País, dadas as ligações intersetoriais fortes – para 

frente, para trás e para os lados – que apresenta sobre o resto da economia”. 

Segundo Davis e Goldberg (1957, p. 85) agribusiness é definido como sendo “o 

conjunto de todas as operações que envolvem a produção e distribuição dos insumos rurais; as 

operações de produção nas fazendas; estocagem, processamento e distribuição de produtos 

agrícolas e itens produzidos com eles”. 

A produção agropecuária possui algumas especificações que a diferenciam da 

produção de outros bens manufaturados. Araújo (2005) cita três dessas especificidades da 

produção agropecuária:  

a) Sazonalidade da produção – a agropecuária sofre influência das condições 

climáticas para sua produção, com isso, surgem implicações, como variações de 

preços na entressafra; necessidade de infraestrutura de estocagem e conservação; 

períodos de maior utilização de insumos e fatores de produção; 

b) Fatores biológicos: doenças e pragas – no campo e após a colheita, os produtos 

agropecuários estão sujeitos ao ataque de pragas e doenças. O controle desses 

fatores implica a elevação de custos, riscos para operadores e para o ambiente; e 

c) Perecibilidade rápida – mesmo após a colheita, a atividade biológica dos produtos 

agropecuários continua em ação. Com isso, a vida útil desses produtos tende a 

diminuir de forma acelarada, tornando-se mais um fator a ser gerenciado. 

Com isso, é necessário ressaltar que variável tempo é um item importante para ser 

considerado na análise da gestão do custo de produção no agronegócio.  
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De acordo com Andrade (2001), a gestão da organização rural deve considerar o 

tamanho e volume das culturas; o rendimento das culturas e das criações; a combinação e 

seleção das atividades; a produtividade da mão de obra e a eficiência das máquinas e 

equipamentos como variáveis para a definição de objetivos, de estratégias organizacionais e 

produtivas, bem como a análise do custo de produção. 

Para a composição do custo de produção é necessário levantar os valores referentes 

aos investimentos e o capital de giro (custeio), possibilitando a identificação dos custos fixos 

e variáveis (ARAUJO, 2005). Os investimentos são fatores de produção que atendem a mais 

de um ciclo produtivo, e o custeio refere-se aos gastos financeiros desembolsados durante um 

ciclo produtivo. 

Na análise da produção, conforme Hoffmann et al. (1992) e Vilas Boas et al. (2011), a 

análise dos custos de produção consiste em classificar os insumos em fixos e variáveis. Fixo é 

um insumo cuja quantidade não pode ser alterada rapidamente quando as condições de 

mercado indicam uma mudança na produção. E variável é um insumo cuja quantidade pode 

ser alterada rapidamente quando as condições de mercado indicam uma mudança na 

produção.  

Ainda na análise da produção, destacam-se as relações Fator-Fator as que permitem 

analisar as relações entre os insumos, procurando a melhor combinação econômica entre eles, 

para a produção de um bem. A Taxa Marginal de Substituição entre Fatores – TMS contribui 

para a análise dessas relações. A TMS evidencia a quantidade em que decresce o emprego de 

um fator X1 quando se aumenta o emprego do fator X2, mantendo-se a produção constante, 

sendo importante destacar a análise da TMS em relação ao efeito no custo de produção 

(PINDYCK e RUBINFELD, 2005). 

De acordo com Lima Junior et al. (2011), a função de produção de uma cultura é um 

dos principais indicativos para tomada de decisão de uma empresa agrícola, a qual evidencia a 

quantidade física obtida do produto a partir da quantidade física utilizada e dos fatores de 

produção em determinado período de tempo. 

Araújo (2005) cita algumas medidas passíveis de ser implementadas visando à redução 

de custos no agronegócio, sendo (i) elevação da produtividade dos principais fatores de 

produção; (ii) prática de integrações horizontais; (iii) participação em sistemas agroindustriais 

verticais; (iv) diminuição dos elos da cadeia produtiva antes e ou depois da porteira; (v) 

aproveitamento de subprodutos e resíduos da produção; (vi) participação em entidades 

associativas e (vii) diferenciação de produtos. 
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Devido ao objetivo do trabalho destaca-se a primeira medida, elevação da 

produtividade dos fatores de produção. A produtividade é um fator que exerce influência no 

custo de produção. Conforme Araujo (2005), a produtividade representa a produção obtida 

por determinada unidade produtiva, como área, mão de obra, maquinário. O autor cita três 

limitações que impedem o avanço de produtividade: (i) limitações climáticas; (ii) limitações 

biológicas e (iii) limitações econômicas. 

 

2.3. Processo de Colheita no Agronegócio do Café 

 

A economia cafeeira é uma atividade de elevada relevância socioeconômica no 

desenvolvimento do Brasil. Foi o empreendimento agrícola pioneiro na formação econômica 

das regiões mais dinâmicas do País (REIS, et al., 2001). 

O café é uma cultura perene explorada continuamente por longos períodos, por vinte 

anos ou mais. Os primeiros frutos aparecem após três anos do seu plantio. As espécies de café 

dividem-se conforme a região em: coffea arabica (café arábica) ou coffea canephora (café 

robusta).  

O café arábica é uma planta característica de clima tropical úmido, de altitude e de 

temperaturas amenas;  a espécie café robusta adapta-se bem às regiões equatoriais baixas, 

quentes e úmidas, portanto, em condições de temperaturas mais elevadas que as apropriadas 

ao cafeeiro arábica. 

Conforme Matiello apud (Rena et al. 1986), os fatores influentes na produtividade da 

cultura do café podem ser reunidos em três categorias principais: fatores econômico-

conjunturais, fatores climáticos e manejo da cultura.  

Referente aos fatores climáticos, além do efeito das geadas e das secas na 

produtividade cafeeira, outro fator importante é o ciclo bienal, o qual ocorre em função do 

cultivo das lavouras a pleno sol, resultando em alta produção em um ano e baixa produção no 

ano seguinte.   

Com relação ao manejo da cultura, dentre as fases de produção do café a fase da 

colheita representa o resultado que será obtido após um ano de trabalho. Existem vários tipos 

de colheita: 

 Derriça no chão: a derriça é a colheita propriamente dita, cujos frutos são 

derrubados diretamente no chão. Após a derriça, são feitas a rastelação e abanação. A 

rastelação é o levantamento do chão do café derriçado, utilizando vassouras ou rastelos; a 
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abanação é a operação realizada com uma peneira, cuja finalidade é separar o café dos detritos 

rastelados juntos, como pau, pedra, folhas e outros. 

O café deve ser levantado, ou seja, rastelado e abanado no mesmo dia da derriça, pois, 

quanto mais tempo permanecer na árvore ou no chão, maior será a incidência de grãos ardidos 

e pretos, ou seja, a variável tempo é deve ser observada. Todo café colhido no dia deve ser 

transportado para as instalações de preparo no mesmo dia, não devendo pernoitar amontoado 

ou ensacado na lavoura ou no terreno para secagem, para evitar a fermentação, que prejudica 

sua qualidade.  

Derriça no pano: derrubam-se os frutos em panos ou plásticos, devidamente 

colocados embaixo do cafeeiro. O procedimento proporciona um produto de melhor 

qualidade.  

Colheita a dedo: consiste em colher apenas os frutos maduros, recolhendo-se em uma 

peneira ou cesto. É uma operação com custo elevado, pois necessita de inúmeros repasses, ou 

seja, a colheita é lenta e diária, visto que o café não amadurece igualmente.  

Colheita mecânica: é a realizada com colhedoras apropriadas, como: derriçadeira 

manual, colhedora mecânica com derriçador lateral, colhedora com derriçador mecânico 

tracionado e colhedora com derriçador macânico automotriz. É indicada para grandes 

lavouras e tem sua utilização limitada em locais de declividade acentuada. 

A definição do tipo de colheita se dá em função das condições do produtor e das 

características especificas da lavoura, para não haver perdas de investimentos, elevação dos 

custos de produção e de prejuízos à própria lavoura. 

Do exposto, é elaborado de acordo com a revisão da literatura o modelo conceitual 

para atingir o objetivo do estudo, conforme a Figura 1.  

O modelo conceitual elaborado visa evidenciar a relação entre a inovação tecnológica 

e as especificidades da produção no agronegócio e o efeito no custo de mão de obra da fase de 

colheita do café.  

Para isso, foram elaboradas três hipóteses visando atingir o objetivo estabelecido. 
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Figura 1: Modelo conceitual 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

H1: Existe relação negativa e significativa entre a utilização de novas tecnologias no 

processo de produção e o custo da mão de obra da fase de colheita do café. 

H2: Existe relação positiva e significativa entre o tempo de colheita e o custo da mão 

de obra da fase de colheita do café. 

H3: Existe relação positiva e significativa entre a quantidade de grãos colhidos por 

saca e o custo da mão de obra da fase de colheita do café. 

  

3. Metodologia 

3.1. Enquadramento metodológico 

 

Define-se a pesquisa a ser desenvolvida em virtude do objetivo do trabalho como 

sendo de natureza explicativa, pelo fato de ter como intuito principal a busca de um maior 

conhecimento sobre a inovação tecnológica no processo de produção e quais variáveis 

referentes á fase de colheita do café podem contribuir para explicar os efeitos no custo da mão 

de obra. Para Gil (1999) pesquisas explicativas têm como preocupação central identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, busca explicar a 

razão, o porquê das coisas.  

Inovação do Processo Especificidades da Produção
de Produção no Agronegócio no Agronegócio

Tipos de Colheita  - Tempo de Colheita
 - Manual  - Quantidade de Grãos por Saca

 - Mecanizada  

                           H1 Custo de Produção                H2
da Fase de Colheita           H3

 - Custo Total da Mão de Obra

    por Saca
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa proposta apresenta enfoque quantitativo 

dos dados. A abordagem quantitativa, segundo Richardson (1999, p. 70) “é aplicada em 

estudos que investigam a relação de causasidade entre fenômenos e representa a intenção de 

garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando 

uma margem de segurança quanto às inferências”. 

 

3.2. Procedimentos metodológicos 

 

Os dados para o estudo compreendem a fase de colheita do café do ano de 2011 

coletados em uma organização rural. A organização possui aproximadamente 820.000 pés da 

planta café distribuidos em 264 hectares, divididos em 42 talhões. A organização tem como 

estratégia de colheita a subtituição parcial de mão de obra por maquinários, sendo 

denominada na propriedade de “maquininha” ou “mãozinha”, ou seja, a busca por inovação 

no processo de produção, sendo o objeto de estudo deste trabalho, além das especificidades do 

agronegócio.  

Atualmente a mão de obra masculina representa 60% do total de pessoas empregadas. 

A produditivade com colheita manual é em média de 4 a 5 medidas dia por colhedor. Já a 

produtividade com a susbtituição é em média 12 medidas dia por colhedor.  

A variável dependente, as variáveis independentes e suas descrições são apresentadas 

conforme quadro 1. Os dados referentes ás variáveis apresentadas foram coletados 

individualmente por talhão, dessa forma, a análise compreende 42 casos e 8 variáveis.  
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Quadro 1: Descrição das variáveis estudadas 

Variável Dependente Descrição 
CTCOLHSC - Custo Total Mão de Obra por Saca Custo total da mão de obra utilizada para colheita 

manual e mecanizada dividida pela quantidade de 
sacas produzidas por talhão. 

Variáveis Independentes Descrição 
MDCOLHMA - Quantidade de Medidas de Grãos 
Colhidos Manualmente.  

Total de Grãos de Café Colhidos Manualmente por 
Talhão 

MDCOLHME - Quantidade de Medidas de Grãos 
Colhidos Mecanicamente 

Total de Grãos de Café Colhidos Utilizando meios 
Mecânicos por Talhão 

CTMDMA - Custo Pago pela Quantidade Colhida 
Manualmente  

Valor Pago por Quantidade Colhida Manualmente   

CTMDME - Custo Pago pela Quantidade Colhida 
Mecanicamente 

Valor Pago por Quantidade Colhida Mecanicamente 

INDICEMEC - Índice de Mecanização Indica qual a Proporção de Colheita de forma 
Mecanizada  

MEDSC - Rendimento Quantidade Colhida por Saca Evidencia a Quantidade de Grãos Colhidos 
Necessários para Cada Saca de 60 kg.  

TEMPO - Tempo de Colheita Indica o Tempo Decorrido da Colheita 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
A referência para pagamento aos colhedores é a Medida, incluindo o valor pago por  

medida e todos os encargos exigidos pela legislação. Uma Medida equivale a 60 litros de 

grãos colhidos. 

Para os testes das hipóteses elaboradas conforme evidenciadas no modelo conceitual 

para atingir o objetivo do trabalho foi utilizado um nível de significância igual a 5% e 

verificação do coeficiente de determinação (R2). 

Para a análise dos dados foram utilizadas como técnicas estatísticas a estatística 

descritiva, a análise de correlação de Pearson e a regressão linear múltipla, sendo os calculos 

realizados por meio do Software Statistical Package for the Social Sciences-SPSS. 

 

4. Análise dos Resultados 

 

Nesta seção busca-se verificar a relação entre as variáveis dependentes e 

independentes, visando contribuir para a análise do custo da mão de obra da fase de colheita 

do café influenciado pela inovação tecnológica e pelas especificidades do agronegócio. Nesse 

intuito serão apresentados os resultados da pesquisa iniciando com a apresentação da 

estatística descritiva das variáveis analisadas depois, a análise de correlação de Pearson e em 
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seguida a análise do modelo de regressão para estimar quais variáveis independentes 

influenciam o custo de produção.  

 

4.1. Estatística descritiva  

 

A tabela 1 evidencia a estatística descritiva das variáveis analisadas para verificar o 

efeito da inovação tecnológica e as especificidades do agronegócio no custo da mão de obra. 

 De acordo com os resultados apresentados o menor custo com mão de obra por 

colhedor por saca é de R$ 16,03 e o maior é de R$ 137,25. A quantidade máxima de medida 

colhida manualmente por talhão foi de 1.864,16 medidas e 6.569,06 medidas colhidas 

mecanicamente. O custo da medida paga variou entre R$ 2,22 e R$ 27,22. A medida por saca 

está entre 3,28 e 7,83 medidas para completar uma saca de 60 Kg. O tempo da colheita variou 

entre 1 e 4 meses, ou seja, alguns talhões foram colhidos no inicio e outros após 4 meses do 

início da colheita.  

Com relação ao custo da mão de obra por saca, o menor custo refere-se a um talhão 

com índice de 95% de mecanização, 166 medidas colhidas manualmente e 3.148 medidas 

colhidas mecanicamente, com custo de R$ 2,22 por medida paga o talhão apresentou a 

composição de 7,21 medidas por saca e a colheita foi realizada no início do período. 

 

Tabela 1: Estatística Descritiva das Variáveis Analisadas 

  Min. Max. Média Desvio Padrão 
CTCOLHSC 16,03 137,25 59,34 27,64 

MDCOLHMA 0,00 1864,16 505,47 544,46 

MDCOLHME 0,00 6569,06 873,97 1380,82 

CTMDMA/ME 2,22 27,22 8,68 5,00 

MEDSC 3,28 7,83 7,08 0,69 

TEMPO 1,00 4,00 2,26 0,96 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Já o maior custo com mão de obra por saca, refere-se a um talhão com índice de 0% de 

mecanização, 125 medidas colhidas manualmente, com custo de R$ 22,03 por medida paga o 

talhão apresentou a composição 6,23 medidas por saca e a colheita foi realizada no final do 

período 
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4.2. Análise de correlação de Pearson 

 

A correlação de Pearson permite identificar a relação de dependência ou não entre as 

variáveis estudadas, conforme apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2: Análise de correlação de Pearson 

  CTCOLHSC INDICEMEC MEDSC TEMPO 
CTCOLHSC 1,000 -,592 -,237 ,411 

INDICEMEC  1,000 ,202 ,057 

MEDSC   1,000 -,307 

TEMPO    1,000 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A análise de correlação evidencia que as variáveis Índice de Mecanização da Colheita- 

INDICEMEC e Medida de Rendimento Colhida por Saca - MEDSC apresentam correlação 

negativa, ou seja, ocorrendo um aumento ou diminuição nessas variáveis ocorre um 

movimento inverso na variável Custo da Mão de Obra por Saca - CTCOLHSC. Já a variável 

TEMPO apresenta correlação positiva. Isso significa que ocorre um movimento de aumento 

ou de diminuição simultâneo entre essa variável e a variável CTCOLHSC - Custo da Mão de 

Obra por Saca. 

O quadro 2 apresenta um comparativo entre o resultado esperado e o real referente às 

hipóteses elaboradas. Com o resultado esperado e real, a hipótese 1 pode ser aceita, pois a 

utilização de uma nova tecnologia reduz o custo da mão de obra devido ao aumento da 

produtividade da mesma. O gráfico, conforme figura 2, corrobora com essa análise. 

 

Quadro 2: Comparativo entre resultado esperado e real 

Hipóteses Esperado Real 
H1: Existe relação negativa e significativa entre a utilização de novas 
tecnologias no processo de produção e o custo da mão de obra da fase de 
colheita do café. 

- - 

H2: Existe relação positiva e significativa entre o tempo de colheita e o custo 
da mão de obra da fase de colheita do café. 

+ + 

H3: Existe relação positiva e significativa entre a quantidade de grãos 
colhidos por saca e o custo da mão de obra da fase de colheita do café. 

+ - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 2: Gráfico Custo Saca x Índice de Mecanização 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

De acordo com as linhas de tendências, conforme ocorre a diminuição no Índice de 

Mecanização da Colheita - INDICEMEC o Custo da Mão de Obra por Saca - CTCOLHSC 

aumenta. Com relação à hipótese 2, a mesma pode ser aceita, pois o aumento no tempo de 

colheita aumenta o custo da mão de obra. O gráfico, conforme figura 3, contribui para essa 

análise. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico Custo Saca x Tempo de Colheita 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a revisão da literatura e com os dados da pesquisa, o tempo da colheita 

influencia a qualidade dos grãos, a maturação, a perecibilidade dos grãos. Dessa forma, para 

diminuir essa ocorrência e pela quantidade menor de grãos remanescentes a serem colhidos, 

ocorre o aumento no pagamento para os colhedores. Ou seja, o tempo maior da colheita, 

variável TEMPO, causa um aumento no Custo da Mão de Obra - CTCOLHSC. 



Analysis of the effect of the use of new technology and the specificities of agribusiness in the cost  
of labor during the harvest of coffee 

Nuintin, A.A.; Calegário, C.L.L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

69

Com o resultado esperado e real, a hipótese 3 é rejeitada. Teoricamente quanto maior a 

quantidade de grãos para completar uma saca de café maior o seu custo, mas de acordo com 

os dados da pesquisa, o custo da mão de obra é influenciado pela quantidade de grãos, pelo 

tipo de colheita (manual ou mecanizada) e pelo tempo decorrido da colheita. O gráfico, 

conforme figura 4, corrobora com essa análise. 

 

 

 Figura 4: Gráfico Custo Saca x Quantidade por Saca 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Conforme os resultados da correlação de Pearson e com base nas linhas de tendências 

apresentadas no gráfico da figura 4, pode-se verificar que empiricamente a variável Medidas 

por Saca - MDSC está correlacionada positivamente com a variável Índice de Mecanização -

INDICEMEC e correlacionada negativamente com a variável TEMPO. Ou seja, o aumento na 

quantidade de grãos por saca ocorreu com um aumento no índice de mecanização, levando à 

diminuição no custo da mão de obra, e maior quantidade de grãos por saca ocorreu em talhões 

que foram colhidos no início da colheita, no qual o valor pago por colhedor é menor, 

resultando uma redução no Custo da Mão de Obra por Saca - CTCOLHSC, consequentemente 

deve-se rejeitar a hipótese 3.  

  

4.3. Análise dos modelos de regressão múltipla 

 

Após a análise da correlação de Pearson foi realizada a análise de regressão múltipla 

para verificar o efeito, a explicação, da variável CTCOLHSC com as variações das variáveis 

MDCOLHMA, MDCOLHME, CTMDMA, CTMDME, INDICEMEC, MEDSC e TEMPO. 



Analysis of the effect of the use of new technology and the specificities of agribusiness in the cost  
of labor during the harvest of coffee 

Nuintin, A.A.; Calegário, C.L.L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

70

Analisando o modelo de regressão, pelo método Enter, foi obtido o seguinte resultado, 

conforme Tabela 3. 

O R2 ajustado apresenta um coeficiente de 70,6% indicando um significativo 

percentual de explicação das variáveis descritas conforme tabela 3. 

 

Tabela 3: Modelo de Regressão Multipla Linear 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Sig. 
(Constant) -45,419 36,166 -1,256 ,218 

MDCOLHMA -,011 ,006 -1,782 ,084 

MDCOLHME ,002 ,003 ,780 ,441 

CTMDMA 1,922 ,477 4,031 ,000 

CTMDME 2,609 1,101 2,370 ,024 

INDICEMEC -67,009 11,868 -5,646 ,000 

MEDSC 8,373 3,913 2,140 ,040 

TEMPO 7,809 2,793 2,796 ,008 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Com isso, o custo da mão de obra da fase de colheita do café é influenciado pelas 

variáveis quantidade de grãos colhidos manualmente e mecanicamente; custo pago por tipo de 

colheita; índice de mecanização; quantidade de grãos colhidos para cada saca de 60 kg e pelo 

tempo decorrido da colheita. 

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da utilização de uma nova tecnologia e 

das especificidades do agronegócio no custo da mão de obra da fase de colheita do café. 

O estudo permitiu verificar que a inovação no processo de produção, evidenciada pela 

substituição parcial da mão de obra por maquinários na fase de colheita do café, reduz o custo 

com colhedores por saca, pois o custo da colheita utilizando-se máquinas é menor do que o 

custo utilizando-se mão de obra, em função do valor pago e da produtividade em relação ao 

tempo. 

Evidenciou-se que a especificidade do agronegócio perecibilidade rápida influencia a 

condução da colheita do café consequentemente influencia o custo da mão de obra. Ou seja, o 

fator tempo devido à perecibilidade dos grãos de café, resulta no aumento do pagamento dos 

colhedores em função da necessidade de colher os grãos em menos tempo para não prejudicar 
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a qualidade dos mesmos, além da menor quantidade colhida devido ao fato de o decorrer da 

colheita também alterar o valor pago. 

Outro ponto relacionado à especificidade do agronegócio, verificado no estudo, está 

relacionado à sazonalidade da produção, a qual influencia a produtividade, ou seja, a 

quantidade colhida por talhão é influenciada pelo ciclo bienal de produção do cafeeiro 

resultando no aumento ou na diminuição do custo da mão de obra. 

Dessa forma, a implementação de uma nova tecnologia não considerando as 

especificidades do agronegócio não gera redução de custo esperada. É necessário que o gestor 

considere os fatores biológicos, climáticos, a quantidade de mão de obra disponível no 

mercado, o preço pago aos colhedores e o fator tempo, evidenciado com o estudo como uma 

variável importante na composição do custo da saca do café.    

O trabalho limitou-se a analisar o custo referente à forma de colheita, manual e 

utilizando maquinários. Outros estudos podem ser realizados considerando outros insumos, 

bem como o cálculo da quantidade ótima de substituição de mão de obra por maquinários, 

visando ao menor custo de produção.  

 
6. Referencias Bibliográficas 

 

ANDRADE, José Geraldo de. Introdução à administração rural. Lavras: UFLA/FAEPE, 

2001. 

 

ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R. A. A concept of agribusiness. Boston: Harvard University 

Press, 1957. 

 

DOSI, Giovanni Sources, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation. Journal of 

Economic Literature, vol. XXVI, n. 3 (September 1988), p. 1120-1171. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GROSSI, J.C. Administrar o agronegócio do café é o maior desafio. Preços Agrícolas, São 

Paulo, v.12, n.142, p.8, ago. 1998. 



Analysis of the effect of the use of new technology and the specificities of agribusiness in the cost  
of labor during the harvest of coffee 

Nuintin, A.A.; Calegário, C.L.L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

72

 

HASENCLEVER, Lia; FERREIRA, P. M. Estrutura de Mercado e Inovação. In KUPFER, 

D.; HASENCLEVER, L. Economia Industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 

 

HOFFMAN, Rodolfo Et Al. Administração da Empresa Agrícola. 5. ed. rev. São Paulo: 

Pioneira, 1992. 

 

LIMA Junior, J. A.; PEREIRA, G. M.; GEISENHOFF, L. O.; COSTAS, G. G.; REIS, R. P.; 

OLIVEIRA L. F. C. Avaliação econômica da produção de alface americana em função de 

lâminas de irrigação. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 35, n. 2, p. 392-398, mar./abr., 

2011 

 

MARTIN, N. B.; VEGRO, C. L. R.; MORICOCHI, L. Custos e rentabilidade de diferentes 

sistemas de produção de café. Informações Econômicas, São Paulo, v.25, n.8, p.131-142, 

1995. 

 

MONTOYA, M. A.; FINAMORE, E. B. Delimitação e encadeamentos de sistemas 

agroindustriais: o caso do complexo lácteo do Rio Grande do Sul. Economia Aplicada, v. 9, n. 

4, out./dez. 2005. p. 663-682. 

 

OECD-EUROSTAT. The measurement of scientific and technological activities. Proposed 

guidelines for collecting and interpreting technological data. Oslo Manual, Paris: OECD, 

1997. 

 

PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. 

Research Policy, 13, 1984, 343–374. 

 

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. São Paulo, Makron Books, 2005. 

 

REIS, R. P.; REIS A. J.; FONTES R. E.; TAKAKI, H. R. C.; CASTRO JÙNIOR G.. Custos 

de produção da cafeicultura no sul de minas gerais. Organizações Rurais e Agroindustriais, 

V.3 – Nº 1 – Jan/Jun – 2001. 

 



Analysis of the effect of the use of new technology and the specificities of agribusiness in the cost  
of labor during the harvest of coffee 

Nuintin, A.A.; Calegário, C.L.L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

73

RENA, B. A.; MALAVOLTA, E.; ROCHA, M.; YAMADA, T. Cultura do cafeeiro: fatores 

que afetam a produtividade. Piracibaca: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e o 

Fosfato, 1986. 

 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

ROGERS, E. M. Diffusion of innovation. 4 ed. New York: Free Press, 2003.   

 

VILAS BOAS, R. C.; PEREIRAS, G. M.; REIS, R. P.; LIMA J. A.; CONSONI, R.. 

Viabilidade econômica do uso do sistema de irrigação por gotejamento na cultura da cebola. 

Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 35, n. 4, p. 781-788, jul./ago., 2011  

 

 


