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Resumo 

 
O produtor rural precisa gerenciar os custos de produção da lavoura de café para obter uma 
melhor rentabilidade. Essa cultura sofre influência de diversos fatores incontroláveis, como os 
aspectos fisiológicos, os ambientais, os tratos culturais, além do mercado. Porém existem 
aqueles que o empreendedor pode controlar, como é o caso da alocação dos recursos de 
produção. Assim, quanto melhor o produtor utilizar seus recursos produtivos no sentido de 
potencializar sua produtividade, melhores resultados poderão ser obtidos. Neste sentido, este 
trabalho teve como objetivo identificar as variáveis de custos do café arábica que 
evidenciaram diferenças significativas no período de 2003 a 2009, nas principais regiões 
produtoras do Brasil. Como metodologia, utilizou-se a abordagem quantitativa, constituindo-
se em uma pesquisa descritiva, sendo que o procedimento de coleta de dados empregado foi a 
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pesquisa documental. Para análise dos dados recorreu-se à Análise da Variância e ao teste 
Scott-Knott (1974). Observou-se que, praticamente, não houve oscilação nos custos entre os 
anos analisados. Os itens que mais impactaram os custos totais foram mão de obra temporária 
e fixa (32%), bem como fertilizantes e agrotóxicos (30%). 
 
Palavras-chave: Agronegócio. Café arábica. Custos.  
 

1. Introdução 

 

O café é uma das bebidas mais populares no mundo e um dos produtos mais 

importantes para comércio internacional. A produção mundial de café estimada para a safra 

2009/10, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB (2009), é de 

127,5 milhões de sacas, sendo que, na safra anterior, a produção ficou em torno de 127 

milhões de sacas de café. 

O Brasil ocupa a posição de maior produtor mundial de café, sendo responsável por 

32% do mercado internacional em 2010 (CONAB, 2010). Esse volume equivale à soma da 

produção dos outros cinco maiores países produtores: Vietnã, Colômbia, Indonésia, Etiópia e 

Índia (International Coffee Organization - ICO, 2010). 

Percebe-se, assim, que o agronegócio café é uma atividade de acentuada relevância 

socioeconômica no desenvolvimento brasileiro. Além disso, a cafeicultura assume importante 

função social, visto que possui relevante capacidade de gerar empregos. Reis et al. (2001) 

afirmam que por meio desse empreendimento, é que se iniciou a formação das regiões mais 

dinâmicas do País, visto que parte da industrialização brasileira teve como base uma 

cafeicultura forte, capaz de gerar riquezas e competitividade mundialmente. A produção de 

café no Brasil está concentrada nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia 

e Paraná. 

Em relação às espécies de café cultivadas no Brasil, conforme dados da CONAB 

(2009), a produção de arábica representa 72,49% da produção do país, e concentra-se nos 

estados de São Paulo, Paraná, Bahia, parte do Espírito Santo e no estado de Minas Gerais, 

sendo este último o maior produtor dessa variedade. 

Por outro lado, as regiões do país que mais plantam o café conilon são os Estados do 

Espírito Santo, maior produtor nacional, e Rondônia, sendo que as lavouras formadas com 

cultivares desta espécie representam 27,51% da produção nacional.  

No entanto a cultura do café é altamente dependente de fatores fisiológicos, tratos 

culturais e ambientais. Dos fatores ambientais, o clima exerce um importante papel, uma vez 
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que as condições meteorológicas, como temperaturas mínimas e máximas do ar durante os 

estágios fenológicos críticos, interferem na produtividade da cultura. Por outro lado, a 

disponibilidade hídrica constitui o que mais pode afetar a produtividade biológica e, assim, a 

econômica. Ademais, o clima também interfere na bienalidade produtiva, na qualidade do 

produto e na sustentabilidade da planta (ASSAD  et al., 2004).  

Nesse contexto, a cultura do café sofre a influência desses elementos externos sobre os 

quais o empresário rural não tem controle a exemplo do mercado, do clima, que faz parte da 

ação da natureza, e da bienalidade, que é uma característica própria do cafeeiro. Além disso, 

existem aqueles fatores que o empreendedor pode controlar, como é o caso da alocação dos 

recursos de produção.  

Diante do exposto, conhecer as variáveis que afetam os custos de produção da cultura 

do café torna-se fundamental, haja vista que são essas, juntamente com a influência dos 

preços de mercado, as causas que determinam uma maior ou menor rentabilidade para os 

empreendedores rurais, por meio de uma administração eficiente.  

Assim, este trabalho justifica-se, por contribuir para o conhecimento das variáveis de 

custos mais relevantes, oferecendo, ao produtor, a possibilidade de gerenciar melhor seus 

custos, e, em consequência, obter melhores desempenhos. 

Neste contexto, cabe formular a pergunta que orientou a realização deste trabalho: 

Quais as variáveis de custos da cultura do café arábica que apresentam diferenças 

significativas no período de 2003 a 2009 nas principais regiões produtoras do Brasil? 

O objetivo principal deste estudo foi identificar e analisar as variáveis de custos de 

uma lavoura de café arábica que registraram diferenças significativas nas principais regiões 

produtoras do país, no período de 2003 a 2009. E como objetivo específico pretendeu-se 

identificar e analisar as variáveis de custos que mais impactaram os gastos totais de uma 

lavoura de café arábica no período de 2003 a 2009, nas principais regiões produtoras do 

Brasil. 

Este trabalho está estruturado em três seções além dessa introdução inicial. A seção 

dois mostra a revisão bibliográfica, em que são abordados aspectos sobre o café e sua 

importância econômica, questões acerca de sua característica bienal, técnicas de produção, 

além de algumas noções sobre custos de produção. Já a seção três descreve os aspectos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa. Na seção quatro faz-se a análise dos resultados 

obtidos e, por fim, na quinta seção, apresentam-se as considerações finais. 
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2. O café e sua importância econômica  

 

A cultura do café, originária da Etiópia, descoberta por volta do século IX, foi, mais 

tarde, difundida pelo mundo por meio da Europa e do Egito conforme aborda Ponciano et al. 

(2008).  

No Brasil, o café chegou pelo Pará em 1727, trazido da Guiana Francesa de onde foi 

levado para a região nordeste e, em 1773, chegou ao Rio de Janeiro. Expandiu-se pela Serra 

do Mar, Vale do Paraíba, atingindo São Paulo, Minas Gerais e, posteriormente, Espírito Santo 

(ORMOND; PAULA; FAVERET FILHO, 1999; SOUZA, 2006; KOBAYASHI, 2007; 

ROSA, 2007; PONCIANO et al., 2008; REVISTA CAFEICULTA, 2009; CICBR, 2009). 

Ormond, Paula e Faveret Filho (1999) afiançam que o cafeeiro é um arbusto da família 

Rubiácea do gênero coffea e possui algumas variedades. Atualmente, as principais espécies 

cultivadas são a arábica e a robusta, com a variedade conilon. 

De acordo com Rosa (2007), a espécie arábica produz um café de melhor qualidade, 

sendo preferido pelos mercados mais exigentes, inclusive, o mercado dos cafés especiais, 

visto que possui aroma e sabor intenso. Atualmente, a produção desse tipo de café representa 

72,49% da produção do país, conforme dados da CONAB (2009), concentrando-se em São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e parte do Espírito Santo. 

Todavia o Brasil produz, também, em algumas regiões, a espécie robusta, que 

representa 27,51% da produção nacional. Os estados do Espírito Santo, maior produtor 

nacional, e Rondônia, conforme a CONAB (2009), são as principais regiões no cultivo dessa 

espécie. 

O Brasil ocupa a posição de maior produtor mundial de café, sendo responsável por 

32% do mercado internacional em 2010 (CONAB, 2010). Tal volume, conforme dados da 

ICO (2010) equivale à soma da produção dos outros cinco maiores países produtores (Vietnã, 

Colômbia, Indonésia, Etiópia e Índia).  

Na Safra de 2009, conforme a CONAB (2009), o Brasil deve colher 39,07 milhões de 

sacas de café de 60 kg, sendo 28,32 milhões de café arábica e 10,75 milhões de sacas de 

robusta.  

O país assinala um nível crescente de produção de café ao longo dos anos mesmo nos 

períodos de safras baixas, que são influenciados pela característica bienal dessa cultura.  

Tratando-se do consumo de café, em 2007, foi estimado um total de 127 milhões de 

sacas consumidas mundialmente, alcançando 128,5 milhões de sacas no ano civil de 2008. 
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Esse nível de consumo deve-se, principalmente, ao aumento cada vez maior do consumo 

interno nos países exportadores, especialmente, no Brasil, e ao nível de consumo em alguns 

mercados emergentes. Contudo nos mercados tradicionais da América do Norte, Europa 

Ocidental e Japão, o consumo se manteve relativamente estável em 2009 (CONAB, 2009). 

Nesse quesito, o Brasil ocupa o segundo lugar, sendo que, em 2011, consumiu 19,72 

milhões de sacas, um acréscimo de 3,11% em relação ao ano anterior, que havia sido de 19,13 

milhões, perdendo apenas para os Estados Unidos, que registra uma média de consumo anual 

entre 18 e 20 milhões de sacas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ- 

ABIC-, 2011).  

 Já em termos de exportação, conforme da ABIC (2011) em 2011, o Brasil exportou, 

aproximadamente, 33,3 milhões de sacas de café verde e solúvel, e a receita correspondeu a 

US$ 8.000,41 bilhões neste período.  

Dessa forma, percebe-se que o café se distingue como um importante produto para a 

economia nacional, já que o Brasil participa com mais de 30% da produção mundial, e sua 

produção gira em torno de 30 milhões de sacas ao ano, sendo que a metade desta produção é 

exportada. Além disso, o país é o segundo maior consumidor de café, perdendo apenas para 

os Estados Unidos. 

 

2.1. Bienalidade da Cultura Cafeeira  
 

A característica de bienalidade da cultura do café, explicada pela ocorrência 

simultânea das funções vegetativas e reprodutivas no mesmo ramo, é um dos fatores de maior 

influência na produtividade da cultura. Isto quer dizer que o volume da produção é 

proporcional ao número de nós ou gemas formadas na estação vegetativa anterior, ocorrendo 

safras altas alternadas com baixas safras, o que torna esta característica relevante para 

pesquisas voltadas à produtividade do café (BEAUMONT, 1939; ROSA, 2007). 

Contudo as oscilações ocorridas na produção do café podem relacionar-se a diferentes 

fatores, porém Chaves (2009) comenta que o principal deles refere-se à bienalidade, 

fenômeno comum não apenas no Brasil, mas em diversos outros países. Todavia, na 

cafeicultura em seu todo, esse fator bienal não se revela tão fortemente como em uma 

determinada lavoura, visto que, dentro de uma propriedade, dentro das regiões e no País, os 

ciclos das lavouras, muitas vezes, são desencontrados.  
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Por outro lado, Bacha (1998) assegura que a bienalidade é característica de cada 

cafeeiro, porém, uma adversidade climática pode sincronizar os cafeeiros, fazendo com que 

toda a produção brasileira de café sofra ao mesmo tempo essa oscilação bienal. 

A espécie de café que sofre maior influência dos efeitos da bienalidade é a arábica, 

visto que há acentuada diferença de produção entre a safra de um ano e outro. Gomes, Lima e 

Custódio (2007) mostraram, em seu estudo, que mesmo em lavouras irrigadas ocorre a 

bienalidade e que a irrigação pode não evitá-la, mas ajuda a reduzi-la, haja vista que a queda 

de produtividade nos tratamentos irrigados de seu experimento não foi tão acentuada quanto 

na amostra sem irrigação. É de mesma opinião Carjaval (1984), citado por Souza (2001), o 

qual argumenta que a utilização de irrigação no cultivo do café pode aumentar de 30% a 

175% a produção ao ano, além de amenizar o fator bienal. 

Por outro lado, o café robusta ou conilon, sofre com menor intensidade essa 

característica bienal devido a seu caráter rústico (IBGE, 2009; CEPEA/ESALQ, 2009). 

Assim, no cultivo dessa espécie, não verificam acentuadas oscilações da produção de um 

ano para outro, como no caso do café arábica. 

 

2.2. Técnicas de produção do café 
 

A plantação de café vem despertando um grande interesse nos agricultores brasileiros, 

não só devido aos bons preços que a saca do café vem alcançando no mercado, mas também 

pelas modernas técnicas de cultivo, o que possibilita a obtenção de uma produtividade bem 

mais elevada (REVISTA RURAL, 2010). 

Existem várias técnicas empregadas no cultivo do café. Dentre elas, pode-se 

mencionar o sistema de adensamento, o semiadensamento, em renque, a irrigação dos 

cafezais, a colheita mecanizada, semi-mecanizada e manual, sendo que um sistema não exclui 

o outro. 

Nos sistemas de adensamento e semiadensamento, plantam-se mais pés de café por 

hectare, ou seja, isto compreende o emprego de espaçamentos menores, que, geralmente, 

resultam em quatro a dez mil plantas por hectare (VASCONCELOS et al., 2001). Assim, 

enquanto no sistema convencional plantam-se em torno de três mil pés de café, no 

semiadensado, plantam-se seis mil pés e, no adensado, dez mil pés de cafés por hectare. 
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Esses tipos de sistemas aumentam a produtividade por área do cafezal, sendo uma 

tendência mundial em muitas culturas, e têm como finalidade explorar de maneira mais 

adequada o solo e ter maior retorno financeiro por hectare. 

Ormond, Paula e Faveret Filho (1999) afirmam que o sistema adensado é mais 

vantajoso em lugares onde a mecanização seja difícil, o que provoca uma maior necessidade 

de mão de obra em decorrência da limitação da mecanização. Além disso, áreas com grande 

densidade necessitam de maiores tratos culturais e fitossanitários. 

Já o sistema em renque utiliza apenas uma muda por cova, sendo indicado para 

terrenos com topografia que permita mecanização. Ormond, Paula e Faveret Filho (1999) 

afirmam que a maior parte das lavouras do cerrado o adotam. Tal método utiliza um 

espaçamento de três a quatro metros entre as fileiras, e a distância entre as mudas é de 0,5 a 

um metro, o que possibilita um plantio de cinco mil a sete mil plantas por hectare.  

Nesse sistema em renque, pode-se ter redução dos custos, já que os tratos culturais 

podem ser feitos de maneira mecanizada, e a colheita, com máquinas de grande porte, além de 

haver possibilidade do uso de irrigação.  

Outro sistema que vem sendo utilizado nas plantações de café do país é a irrigação. 

Faria et al. (2009) asseveram que há estimativas indicando que a cafeicultura irrigada já ocupa 

cerca de 8 a 10% da cafeicultura nacional, em um total de vinte mil hectares, distribuídos 

principalmente nos estados do Espírito Santo (60 a 65%), Minas Gerais (20 a 25%) e Bahia 

(10 a 15%).  

Faria et al. (2009) citam alguns estudos que mostraram um aumento de produtividade 

para os cafeeiros irrigados comparados com os não irrigados, quando este é irrigado, como o 

trabalho de Fernandes et  al. (1998); Antunes et al. (2000).   

Matiello e Dantas (1987), Santinato, Fernandes e Fernandes (1996) e Faria et al., 

(2000) citados por Martins (2007), encontraram, respectivamente, incrementos na 

produtividade de 49%, 48% e de 54,69% em cafeeiros irrigados, quando comparados com 

cafeeiros não irrigados, em várias regiões do Brasil.  

Entretanto um projeto de irrigação deve ser bem analisado para se verificar a sua 

viabilidade, visto que exige altos investimentos para sua implantação e manutenção. 

Nessa perspectiva, nota-se que a forma como o plantio e a colheita são conduzidos 

influencia as variáveis de custos para o produtor e, consequentemente, a sua rentabilidade, 

posto que um sistema utiliza mais mão de obra, outro mais mecanização, ou emprega a 

irrigação, em outros as mudas de café são plantados em espaços menores, gerando maior 
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produtividade. Assim, estes são aspectos que devem ser analisados e avaliados pelos mesmos 

no sentido de verificar qual (ou quais) sistema(s)s é(são) mais adequado(s) ao tipo da lavoura 

(variedade do café, tipo de terreno, clima, dentre outros), a fim de que proporcionem menores 

custos e maior retorno. 

 

2.3. Custos de produção do café  
 

A variação do custo do café depende muito da região produtora, do tipo da lavoura, do 

grau de mecanização, da quantidade de insumos utilizados e, inclusive, do adensamento da 

lavoura. Todos esses fatores influenciam os custos de produção e a produtividade de uma 

lavoura cafeeira, e, consequentemente, a rentabilidade para o produtor. 

Nesse sentido, Costa e Teixeira (200l) afirmam que a cultura cafeeira, por se tratar de 

ciclo perene, em que ocorre o fator bienal, acentuada diversidade de situações e de sistemas 

produtivos, necessitando de expressivos investimentos na implantação, condução e pós-

colheita, demanda maior rigor na análise e interpretação dos custos. Dessa forma, torna-se 

essencial o entendimento dos custos de produção do produto café e dos fatores que os 

compõem. 

Segundo Lima et al. (2008), os custos consistem em  medidas monetárias  ligadas 

diretamente ao processo produtivo. Assim, a utilização de recursos na produção de café 

resulta em custos, os quais devem ser recuperados por meio da exploração da atividade. Além 

disso, o custo de produção constitui uma importante informação financeira para a avaliação 

do desempenho econômico do negócio café.  

Custos representam os gastos necessários para a fabricação de um produto. Estes 

gastos são compostos pelos fatores de produção que serão consumidos e transformados em 

um novo produto. Neste sentido, custo representa um recurso sacrificado para produção de 

bens e serviços (MAHER, 2001; HORNGREN; DATAR; FOSTER, 2004; MARTINS, 2010). 

Os diferentes bens e serviços adquiridos por uma empresa, para serem utilizados no 

processo produtivo como matéria-prima, materiais auxiliares, insumos, tecnologias e mão-de-

obra compõem os custos de produção de um produto. O custo de aquisição de cada item 

corresponde ao sacrifício que a empresa incorreu para adquiri-lo.  

Portanto, os custos de um produto, se apurados consistentemente, oferecem ao 

administrador condições para verificar se e como os recursos empregados em um processo 
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produtivo estão proporcionando a rentabilidade do negócio, além de possibilitar a comparação 

com as alternativas de investimento. 

Um sistema de custos tem como objetivo gerar informações úteis e adequadas, que 

darão, ao gestor de qualquer empreendimento, inclusive, do agronegócio café, suporte no 

processo de tomada de decisão, a fim de que tome decisões acertadas. Este sistema deve ser 

suprido com dados e informações consistentes e que contemplem todas as operações ocorridas 

no empreendimento, de forma que retratem, fidedignamente, a realidade do negócio. Desta 

forma, o sistema de custos constitui uma ferramenta que facilitará a gestão do 

empreendimento pelo gestor, oferecendo a possibilidade de planejamento, controle e tomada 

de decisão. 

Neste contexto, Santos, Marion e Segatti (2004) afirmam que esses sistemas devem 

atender a alguns objetivos, tais como: (i) auxiliar a administração na organização e no 

controle da unidade de produção, revelando ao administrador as atividades de menor custo, as 

mais lucrativas, as operações de maior e menor custo e as vantagens de substituir umas pelas 

outras; (ii) permitir uma correta valorização dos estoques para a apuração dos resultados 

obtidos em cada cultivo ou criação; (iii) oferecer bases consistentes e confiáveis para a 

projeção dos resultados e auxiliar o processo de planejamento rural, principalmente quando o 

administrador precisa decidir o que plantar, quando plantar e como plantar; e (iv) orientar os 

órgãos públicos e privados na fixação de medidas, como garantia de preços mínimos, 

incentivo à produção de determinado produto em escala desejada, estabelecimento de limites 

de crédito. 

Ademais, um sistema de custos deve oferecer informações para a fixação de padrões, 

como o custo-padrão por produto; para orçamentos; e os instrumentos que acompanhem o que 

está realmente acontecendo no desenvolvimento da produção, as informações que afetam os 

resultados econômicos e a indicação de medidas a serem tomadas para a correção dos desvios 

em tempo hábil. 

Corroborando o exposto, Zuccolotto (2004) pesquisou a gestão de custos na 

cafeicultura para a tomada de decisão em propriedades de base familiar do estado do Espírito 

Santo. O objetivo foi evidenciar o controle de custos por meio do planejamento antecipado, 

utilizando-se o custo padrão, para que esses pequenos produtores não incorram em prejuízo e 

satisfaçam as suas necessidades sociais e pessoais.  

O autor propôs um modelo que permite determinar a área mínima a ser plantada 

recorrendo às tecnologias de poda, adubação e irrigação e, também, sem a utilização de 



Análise temporal das variáveis de custos da cultura do café arábica nas principais regiões 
 produtoras do Brasil 

Fehr, L.C.F. de A; Duarte, S.L; Tavares, M; Reis, E.A. dos. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 1 – Jan/Mar - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

170

tecnologias, para se atingir o Ponto de Equilíbrio Operacional, o Valor Presente Líquido e o 

Retorno sobre o Investimento.  

Com isso, verificou que essa área mínima varia em função das tecnologias 

empregadas, e quando o condutor da propriedade de base familiar não a observa, para 

suportar os custos da utilização, ou não, das tecnologias, poderá ter uma lavoura consumidora 

de recursos e que não contribua para a satisfação das necessidades de seus entes. 

Neste sentido, Zuccolotto (2004) afirma que as diversas tecnologias existentes podem 

proporcionar um excedente produtivo significativo para a melhoria da qualidade de vida do 

cafeicultor. Para isso, essas propriedades certamente requerem um controle mais apurado dos 

custos de produção, de forma que se possa conhecer a viabilidade de implantá-las. 

Portanto, tornam-se necessárias e indispensáveis a determinação bem como a análise 

dos custos de produção, significando um valioso instrumento para o controle e a tomada de 

decisões em um negócio. 

 

2.3.1. Classificação de custos 

 

Os diferentes bens e serviços adquiridos por uma empresa, para serem utilizados no 

processo produtivo como matéria-prima, materiais auxiliares, insumos, tecnologias e mão-de-

obra compõem os custos de produção de um produto. O custo de aquisição de cada item 

corresponde ao sacrifício que a empresa incorreu para adquiri-lo. 

Entretanto os custos de produção de um produto devem se transformar em despesas, as 

quais constituem os gastos necessários para gerar receitas, no momento em que os produtos 

acabados forem vendidos. Assim, quando houver o recebimento dessas vendas, a empresa 

recupera os gastos despendidos com os fatores de produção.  

No entanto, para o melhor entendimento dos custos de um produto, é preciso conhecer 

algumas de suas principais classificações.  

a) Custos Diretos- a característica fundamental dos custos diretos refere-se à sua 

identificação de forma direta com o produto por meio de uma medida de consumo 

(quilogramas de materiais consumidos, horas de mão de obra, horas-máquina etc). Os 

componentes principais de um novo produto são as matérias-primas que serão transformadas 

no processo produtivo, alterando seus benefícios e utilidades. 

b) Custos Indiretos- referem-se aos custos necessários à produção, normalmente, de 

mais de um produto, porém atribuídos por meio de um critério de rateio.  
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De acordo com Silva et al. (2007), custos indiretos podem ser definidos como aqueles 

que não podem ser facilmente identificados no objeto de custo em causa, como é o caso dos 

salários dos técnicos e das chefias, materiais e produtos de alimentação, higiene e limpeza 

(pessoal e instalações). 

c) Custos (e Despesas) Variáveis- são custos ou despesas que variam no total direta e 

proporcionalmente com as mudanças no nível de atividade (volume de produção ou área de 

plantio). Podem ser também definidos como um custo que permanece o mesmo por unidade 

em todo o nível de atividade. Então, em um determinado período de tempo, são variáveis os 

gastos com materiais diretos (matéria-prima, fertilizantes, sementes), mão de obra direta, 

combustíveis etc. 

Custos variáveis, portanto, referem-se àqueles que oscilam de acordo com o nível de 

produção ou área plantada. Zuccolotto (2004) cita um exemplo prático do comportamento do 

custo, o adubo utilizado em uma lavoura de café Conilon: se a empresa utiliza 100g de adubo 

que custa R$ 0,50/unidade do produto (saca 60 kg), se produzir 100 unidades, o seu custo 

variável total de adubo será de R$ 50,00 (100 unidades vezes $ 0,50/unidade).  

Esse exemplo pressupõe uma relação estritamente linear entre o custo da matéria-

prima utilizada e o volume de produção da empresa. Isso nem sempre acontece na prática, 

visto que o nível de consumo de matéria-prima pode não guardar proporcionalidade exata 

com o nível de produção. Como exemplo, têm-se as lavouras que evidenciam perdas no 

processamento da colheita: quando o volume produzido é baixo, as perdas são altas e tendem 

a se reduzir proporcionalmente quando a produção cresce. 

d) Custos (e Despesas) Fixos- fixos são aqueles custos que permanecem inalterados 

em termos físicos e de valor, independente do volume produzido e dentro de um intervalo 

relevante. Encaixam-se neste conceito os gastos com depreciação de instalações, de máquinas 

e de benfeitorias, salários de técnicos e encarregados, dentre outros. 

No entanto torna-se importante observar que a separação dos custos em fixos e 

variáveis tem validade apenas em um intervalo relevante de atividade. Por exemplo, o 

administrador de uma propriedade rural resolve aumentar a área plantada de 20 ha. para 30 ha. 

Isto exigiu o aumento da mão de obra, energia elétrica entre outros custos. Embora esses 

custos se caracterizem como custos fixos, eles se alteram quando a atividade se altera além de 

certo intervalo. Esse intervalo, dentro do qual os custos fixos totais e os custos variáveis 

unitários não se alteram, é denominado de intervalo relevante (ZUCCOLOTTO, 2004, p. 55). 
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Percebe-se, então, que não é tarefa fácil a classificação dos custos quanto ao seu 

comportamento. Uma das dificuldades decorre do fato de que nem todos os custos são 

rigorosamente fixos ou variáveis. O custo com energia elétrica ilustra o exposto, visto que ele 

pode ser baseado em um valor mínimo mensal mais um valor quilowatt-hora consumido além 

de uma quantidade mínima. Assim, o gasto com a energia elétrica possui componente fixo e 

variável.   

A classificação dos custos de produção tem expressiva importância, uma vez que 

representa a base para a apropriação de custos. Os métodos de apropriação ou de custeio 

utilizados pelas empresas dependem, principalmente, do objetivo que se pretende alcançar.  

 

2.3.2. Métodos de custeio      

 

Método de custeio consiste no processo pelo qual uma empresa apropria seus custos 

aos produtos ou serviços. Dado os métodos existentes, a empresa optará por aquele que 

melhor atender aos seus objetivos.  

Portanto, a escolha por um método ou outro, entre os diferentes existentes, está 

relacionada aos planos da empresa, ao que se espera com sua implantação, aos propósitos das 

análises de resultado e à capacidade de identificação e alocação dos custos aos produtos. 

Existem vários métodos de custeio tais como custeio por absorção e suas variações, 

custeio baseado em atividades, custeio variável, dentre outros. Todavia para atender aos 

objetivos desta pesquisa abordar-se-á o custeio pleno, o qual representa uma variação do 

custeio por absorção. 

O custeio pleno, mais conhecido como RKW (Reinchskuratorium fuer 

Winrtschaftlichtkeit), teve origem na Alemanha no início do século XX, e fundamenta-se na 

ideia do uso dos custos para a fixação de preços (MARTINS, 2010). A lógica deste método é 

que todos os custos e despesas de uma empresa sejam levados aos objetos de custeio, 

ocorrendo o rateio não só dos custos de produção, mas também de todas as despesas aos 

produtos. Os critérios e as formas de rateio seguem a mesma metodologia empregada no 

custeio por absorção.  

Por esse motivo, conforme argumentam Moura e Mendes (2006), o custeio pleno, 

também denominado de custeio integral, pode ser considerado uma extensão do custeio por 
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absorção, já que apropria todos os gastos industriais, bem como todas as despesas 

(administrativas, de vendas e financeiras) ao valor do produto. 

Segundo Martins (2010), por este método, obtém-se o custo de produzir e vender, 

levando em conta inclusive os gastos de administrar e financiar, o que poderia corresponder 

ao gasto completo de todo o processo industrial para gerar receitas, caso as formas de rateio 

fossem justas. 

Portanto, método do custeio pleno pode ser utilizado para a fixação do preço com base 

na alocação dos custos e das despesas aos produtos, adicionando-se, em seguida, o lucro 

desejado. 

 

3. Aspectos Metodológicos 

 

Este estudo fundamenta-se na abordagem quantitativa, a qual lida com números e usa 

modelos estatísticos para explicar os dados. Quanto aos objetivos, o método empregado foi a 

pesquisa descritiva, a qual, conforme Andrade (2004), é desenvolvida na forma de 

levantamento ou observações sistemáticas do objeto de pesquisa, em que os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira sobre eles. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, utilizou-se a pesquisa documental, que se 

fundamenta no levantamento de documentos em que os dados esses dados ainda não 

receberam organização, tratamento analítico e publicação (ANDRADE, 2004; SANTOS, 

2002).  

Nesta pesquisa, as fontes de dados consultadas foram relatórios como planilhas de 

custos e relatórios sobre a avaliação da safra agrícola cafeeira, dentre outros, disponibilizados 

pela CONAB, das cidades das principais regiões produtoras de café arábica no Brasil.  

As cidades analisadas referem-se a Franca, no estado de São Paulo; a São Sebastião do 

Paraíso, Manhuaçu, Patrocínio e Guaxupé, em Minas Gerais; a Londrina, no estado do 

Paraná; a Luís Eduardo Magalhães, na Bahia; bem como Venda Nova dos Imigrantes, no 

Espírito Santo.  

Considerou-se, neste trabalho, o período de 2003 a 2009 para a maior parte das 

cidades, exceto para Londrina e Manhuaçu, em que os dados se referem aos anos de 2007 a 

2009; e para Venda Nova dos Imigrantes, de 2008 e 2009, conforme os levantamentos da 

CONAB.  
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As variáveis de custos do café apresentadas pela CONAB procuram abranger todos os 

fatores de produção que constituem os custos totais do café, inclusive, alguns gastos com 

despesas. Assim, percebe-se que, para designar os gastos de produção de uma lavoura de café, 

a CONAB utiliza o custeio pleno, o qual engloba todos os gastos, sejam despesas ou custos, 

para a apuração do custo total de um produto. 

As variáveis de custos de uma lavoura de café consideradas pela CONAB são: mão de 

obra temporária; fertilizantes; mão de obra fixa; agrotóxicos; depreciação do cafezal; 

operação com máquinas; remuneração do fator terra; juros; aluguel de  máquinas e serviços; 

remuneração esperada do capital fixo; beneficiamento; análise do solo e despesas da 

administração; sacaria/outros; depreciação de máquinas; transporte externo; CESSR- 

Contribuição Especial para a Seguridade Social Rural; depreciação de benfeitorias e 

instalações; depreciação de implementos; manutenção periódica de máquinas; remuneração 

esperada do cafezal; adubação animal; seguro agrícola; seguro capital fixo; encargos sociais; 

assistência técnica. 

Para a análise, foi feito, para cada variável de custos, o somatório dos valores de todas 

as cidades estudadas, encontrando-se um valor médio de custos para cada ano. 

Quanto às técnicas de análise, utilizou-se a análise da variância (ANOVA) com um 

fator para verificar a ocorrência de diferenças significativas entre as variáveis estudadas e o 

teste de Scott e Knott (1974) para a comparação das médias.  

Com o intuito verificar a ocorrência de diferenças significativas entre as variáveis, 

lançou-se mão da análise de variância inteiramente casualizado (BANZATTO; KRONKA, 

1989). 

Inicialmente, verificaram-se as pressuposições do modelo (homogeneidade da 

variância dos erros estimados e normalidade da distribuição dos erros estimados). Quando da 

aplicação da análise de variância, ocorreu a rejeição da hipótese de igualdade de médias, e, 

para a comparação destas, utilizou-se o teste Scott-Knott (SCOTT; KNOTT, 1974), quando as 

diferenças se mostraram significativas pelo teste de F, a 5% de significância. O teste Scott-

Knott foi escolhido por diferenciar bem os tratamentos. Os testes foram rodados por meio do 

programa Estatística 7,0. 
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4. Análise dos Resultados  

 

Nesta seção, são apresentadas as análises das variáveis de custos que foram tratadas 

estatisticamente pela ferramenta análise da variância e pelo teste Scott-Knott, em que o 

tratamento Ano é a causa da variação desses dados. Na sequência, estão as tabelas e suas 

respectivas análises. 

 

Tabela 1. Quadrados Médios das variáveis de custos do café para a causa de variação 
Ano: Operação com Máquinas, Aluguel de Máquinas, Mão-de-Obra Temporária, Mão-
de-Obra Fixa e Adubação Animal. 

        QM (Quadrado Médio)   

FV GL Operação Máq. Aluguel Máq. M O Temp. M O Fixa Adub. Animal 

Ano 6 76466.028ns 54742.735ns 3423759.385* 491430.644* 49.1091ns 

Erro 36 269124.891   68284.652 851079.335 149715.091  1915.825 

Total 42           

* Quadrados Médios Significativos a 5%.    

ns Quadrados Médios não significativos.    
Fonte: Dados da pesquisa 
  

A Tabela 1 aponta que as variáveis Operação com Máquinas e Aluguel de Máquinas 

apresentam quadrados médios não significativos. Já os itens Mão-de-Obra Temporária, Mão 

de Obra Fixa e Adubação Animal expõem quadrados médios significativos a 5% de 

significância. 

 

Tabela 2. Médias das variáveis de custos para a causa de variação Ano: Operação com 
Máquinas, Aluguel de Máquinas, Mão-de-Obra Temporária, Mão-de-Obra Fixa e 
Adubação Animal. 

Anos Operação Máq. Aluguel Máq. M O Temp. M O Fixa Adub. Animal 

2008 301.216 a 262.293 a 1469.382 a 918.275 b 16.875 a 

2007 334.764 a 236.785 a 1351.932 a 924.638 b 17.142 a 

2003 337.232 a  96.000 a   804.300 a 598.080 a 21.000 a 

2004 379.232 a 128.000 a   946.180 a 818.454 b 21.000 a 

2005 409.244 a 120.000 a 1021.246 a 954.410 b 24.000 a 

2006 468.384 a 112.000 a   982.456 a 914.186 b 24.000 a 

2009 595.975 a 331.046 a 2824.206 b 246.753 a   0.000 a 

* Médias seguidas de mesma letra (coluna) não diferem estatisticamente por meio do teste de  
Scott-Knott a 5% de significância.    

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nota-se, pela Tabela 2, que as variáveis Operação com Máquinas, Aluguel de 

Máquinas e Adubação Animal evidenciam médias não diferentes estatisticamente no nível de 

significância de 5% pelo teste de Scott e Knott, entre os anos analisados.  

No entanto, em Mão de Obra Temporária, a Tabela 2 aponta médias sem diferença 

estatística entre os anos de 2003 a 2008, assinalando diferença a 5% de significância apenas 

para 2009. 

Para a rubrica Mão de Obra Fixa, as médias não constituem diferença estatística entre 

os anos de 2003 e 2009, e entre 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Todavia quando se comparam 

os dois grupos formados pelo teste de Scott e Knott, verifica-se que as médias destes diferem-

se a 5% de significância. 

Diante dos itens de custos evidenciados na Tabela 2, nota-se que a variável que 

registra maior variação entre os anos é Mao de Obra Fixa. No entanto um aspecto observado é 

que em 2009 ocorreu uma redução relevante nessa rubrica e um aumento em Mão de Obra 

Temporária, mostrando, pelas planilhas de custos da CONAB, uma transferência de gastos 

entre essas duas variáveis nas cidades de Franca, Guaxupé, Patrocínio e São Sebastião do 

Paraíso. Ou seja, deixou de se gastar mais com Mão de Obra Fixa e passou a se gastar com 

Mão de Obra Temporária. 

 

Tabela 3. Quadrados Médios das variáveis de custos do café para a causa de variação 
Ano: Fertilizantes, Agrotóxicos, Análise do Solo, Sacaria/Outros e Seguro Agrícola. 

        QM (Quadrado Médio)   

FV GL Fertilizantes  Agrotóxicos  Anal Solo Sacaria/outros Seguro Agr. 

Ano 6 302258.822ns 176772.463ns 18238.562ns 9962.431ns 1308.387ns 

Erro 36 681206.803 265957.062 10527.469 11098.456 1353.795 

Total 42           

* Quadrados Médios Significativos a 5%.    

ns Quadrados Médios não significativos.    
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se, na Tabela 3, que todas as variáveis nela contidas apresentam quadrados 

médios não significativos. 
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Tabela 4. Médias das variáveis de custos para a causa de variação Ano: Fertilizantes, 
Agrotóxicos, Análise do Solo, Sacaria/Outros e Seguro Agrícola. 

Anos Fertilizantes  Agrotóxicos  Anal Solo Sacaria/Outros Seguro Agr. 

2003 1224.956 a 768.946 a 102.556 a   53.206 a   0.000 a 

2004 1566.126 a 806.812 a 117.636 a   54.948 a   0.000 a 

2005 1288.602 a 749.562 a  92.592 a   72.730 a   0.000 a 

2006 1197.030 a 718.830 a  92.132 a   65.626 a   0.000 a 

2007 1243.757 a 509.971 a  67.001 a 127.528 a 26.640 a 

2008 1576.501 a 454.671 a  86.027 a 135.958 a 26.207 a 

2009 1731.023 a 407.578 a       215.431 a 140.990 a 28.271 a 

* Médias seguidas de mesma letra (coluna) não diferem estatisticamente por meio do teste de  
Scott-Knott a 5% de significância.     
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pode-se observar que, na Tabela 4, todas as variáveis de custos nela evidenciadas 

apontam médias não significativas pelo teste de Scott e Knott a 5% de significância, entre os 

anos de 2003 a 2009. 

 

Tabela 5. Quadrados Médios das variáveis de custos do café para a causa de variação 
Ano: Transporte Externo, CESSR, Beneficiamento, Juros e Depreciação de Benfeitorias 
e Instalações. 

        QM (Quadrado Médio)   

FV GL Transp Externo CESSR Beneficiamento Juros Depr Benf/Inst 

Ano 6 4254.387ns 27436.179* 3444.327ns 29643.711ns 5061.214ns 

Erro 36 3781.940 3275.119 21024.561 36273.193 2720.119 

Total 42           

* Quadrados Médios significativos a 5%.    
ns Quadrados Médios não significativos.    

 Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pelos resultados demonstrados na Tabela 5, percebe-se que as variáveis Transporte 

Externo, Beneficiamento, Juros e Depreciação de Benfeitorias e Instalações apresentam 

quadrados médios não significativos. Apenas no item CESSR observa-se quadrado médio 

significativo a 5% de significância. 
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Tabela 6. Médias das variáveis de custos para causa de variação Ano: Transporte 
Externo, CESSR, Beneficiamento, Juros e Depreciação de Benfeitorias e Instalações. 

Anos Transp Externo  CESSR Beneficiamento Juros Depr Benf/Inst 

2009   33.610 a 169.242 b 151.812 a 247.208 a 100.283 a 

2005   66.550 a   0.000 a 130.600 a 394.286 a   40.114 a 

2008   76.670 a 59.866 a   99.062 a 243.873 a   39.588 a 

2007   77.734 a 46.422 a   94.028 a 197.801 a   38.727 a 

2003   82.470 a   0.000 a 100.200 a 335.442 a   19.584 a 

2006 101.512 a   0.000 a 139.300 a 295.274 a   36.280 a 

2004 114.012 a   0.000 a 120.200 a 358.116 a   26.142 a 

* Médias seguidas de mesma letra (coluna) não diferem estatisticamente por meio do teste de  
Scott-Knott a 5% de significância.    
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 6 evidencia médias não diferentes a 5% de significância para as variáveis 

Transporte Externo, Beneficiamento, Juros e Depreciação de Benfeitorias e Instalações. 

Já a variável CESSR mostra médias não diferentes estatisticamente entre os anos de 

2003 a 2008. Todavia quando se comparam as médias desse grupo, elas se diferem ao nível de 

significância de 5% em relação ao ano de 2009. 

 

Tabela 7. Quadrados Médios das variáveis de custos do café para a causa de variação 
Ano: Depreciação de Implementos, Depreciação de Máquinas, Depreciação do Cafezal, 
Manutenção Periódica de Máquinas e Implementos e Encargos Sociais.  

        QM (Quadrado Médio)   

FV GL Depr. Implement. Depr. Máq. Depr. Cafezal Manut. Per. Máq. Enc. Sociais 

Ano 6 782.469ns 5083.833ns 6539.463ns 3412.430ns 2234.309* 

Erro 36 1557.767 15658.986 82289.844 4075.261 661.295 

Total 42           

* Quadrados Médios Significativos a 5%.    
ns Quadrados Médios não significativos.    

 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Nota-se, pela Tabela 7, que todas as suas variáveis expõem quadrados médios não 

significativos, exceto o item Encargos Sociais, que apresenta quadrados médios significativos 

ao nível de 5%. 
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Tabela 8. Médias das variáveis de custos para a causa de variação Ano: Depreciação de 
Implementos, Depreciação de Máquinas, Depreciação do Cafezal, Manutenção 
Periódica de Máquinas e Implementos e Encargos Sociais.  

Anos Depr. Implement. Depr. Máq. Depr. Cafezal Manut. Per Máq. Enc. Sociais 

2007 30.174 a 56.402 a 561.624 a 17.111 a 0.000 a 

2008 32.850 a 44.868 a 607.287 a 15.336 a 3.980 a 

2003 36.706 a 72.530 a 550.546 a 35.576 a 0.000 a 

2004 38.500 a 88.150 a 548.804 a 40.034 a 0.000 a 

2005 42.916 a 95.686 a 578.534 a 29.990 a 0.000 a 

2009 55.406 a      121.697 a 603.581 a 77.485 a       46.117 b 

2006 58.752 a 94.276 a 516.614 a 25.498 a 0.000 a 

* Médias seguidas de mesma letra (coluna) não diferem estatisticamente por meio do teste de  
Scott-Knott a 5% de significância.    
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As variáveis contidas na Tabela 8, exceto Encargos Sociais, mostram médias não 

diferentes estatisticamente para todos os anos analisados. 

 Contudo o item Encargos Sociais aponta médias não significativas a 5% de 

significância entre os anos de 2003 a 2008. Porém esse grupo de anos evidencia médias 

diferentes, estatisticamente, em relação ao ano de 2009. 

 

 

Tabela 9. Quadrados Médios das variáveis de custos do café para a causa de variação 
Ano: Seguro do Capital Fixo, Remuneração Esperada sobre o Capital Fixo, 
Remuneração Esperada sobre o Cafezal e Remuneração do Fator Terra. 

        QM (Quadrado Médio)   

FV GL 
Seguro Cap. 
 Fixo 

Rem. Esp. 
 Cap. Fixo 

Rem. Esp.  
 Cafezal 

Rem. Fator  
Terra   

Ano 6 223.973ns 7123.990ns 75.253ns 16222.324ns  

Erro 36 172.741 14912.827 127.425 17346.972  

Total 42           

* Quadrados Médios Significativos a 5%.    
ns Quadrados Médios não significativos.    
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Todas as variáveis registradas na Tabela 9 mostram quadrados médios não 

significativos. 
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Tabela 10. Médias das variáveis de custos para a causa de variação Ano: Seguro do 
Capital Fixo, Remuneração Esperada do Capital Fixo, Remuneração Esperada do 
Cafezal e Remuneração do Fator Terra. 

Anos 

Seguro Cap.      

Fixo 

Rem. Esp. Cap. 

Fixo 

Rem. Esp. 

 Cafezal Rem.   Fator Terra 

2003   5.794 a   80.862 a 16.932 a 271.500 a 

2007   6.204 a 115.007 a 20.961 a 333.062 a 

2008   6.207 a 102.881 a 24.438 a 347.680 a 

2004   6.910 a 164.316 a 16.920 a 271.500 a 

2006   8.808 a 122.592 a 15.938 a 269.100 a 

2005   9.204 a 126.606 a 17.846 a 247.500 a 

2009 21.103 a 176.290 a 23.323 a 380.625 a 

* Médias seguidas de mesma letra (coluna) não diferem estatisticamente por meio do teste 
de Scott-Knott a 5% de significância. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
   

Os resultados trazidos na Tabela 10 evidenciam que todas as variáveis nela analisadas 

apontam médias não significativas por meio do teste Scott-Knott a 5% de significância. 

Diante dos dados analisados para o tratamento ano, percebe-se que, praticamente, não há 

diferenças estatísticas nas médias das variáveis analisadas, exceto para Mão de Obra 

Temporária, Mão de Obra Fixa, CESSR e Encargos Sociais, que apontam pequena variação 

entre os anos pesquisados. 

Na análise por ano, praticamente, não se observou variação entre as médias das 

variáveis de custos entre os anos estudados. Esse fato ocorreu, uma vez que foram utilizados 

dados de cafezais de algumas cidades do país, não demonstrando o reflexo do ciclo bienal de 

uma lavoura de café, em que há uma produção elevada em um ano, e no outro, queda na 

produção. O efeito da bienalidade poderia ser evidenciado caso os custos se referissem a 

diferentes lavouras em várias cidades do país.  

Por outro lado, na Tabela 11 são evidenciadas todas as variáveis de custos com seus 

respectivos percentuais sobre os custos totais de um cafezal. 
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Tabela 11. Valores totais de custos/hectare do café arábica de todas as cidades e anos 
analisados 

Variáveis de Custos Total Percentual (%)

M O Temp 62.583,15   21,2%

Fertilizantes 61.550,07   20,8%

M O fixa 32.218,35   10,9%

Agrotóxicos 25.688,55   8,7%

Depr Cafezal 24.590,81   8,3%

Operação Maq 17.491,34   5,9%

Rem Fator Terra 13.455,88   4,6%

Juros 12.228,86   4,1%

Aluguel maq e Serv 8.684,22     2,9%

Rem Fator fixo 5.510,30     1,9%

Beneficiamento 5.116,70     1,7%

Anal Solo/Desp Adm 4.905,26     1,7%

Sacaria Outros 4.340,84     1,5%

Depr Maq 3.480,56     1,2%

Transp Externo 3.249,10     1,1%

CESSR 2.157,83     0,7%

Depr Benf e Inst 2.000,67     0,7%

Depr Implementos 1.801,64     0,6%

Manut Per Maq 1.517,84     0,5%

Rem Esp Cafezal 867,01        0,3%

Adub animal 705,00        0,2%

Seguro Agrícola 622,31        0,2%

Seguro Cap Fixo 415,50        0,1%

Encargos Sociais 400,78        0,1%

Total Geral 295.582,57 100,0%  
                                          Fonte: adaptado da CONAB, 2009. 

 

Como pode ser visto na Tabela 11, as variáveis de custos que provocaram impactos 

mais significativos sobre o custo total da cultura do café arábica foram mão de obra 

temporária e fixa, que correspondem a 32% dos gastos totais, e fertilizantes e agrotóxicos que 

somam 29,5% dos totais de gastos de uma lavoura de café arábica. Conhecendo os gastos que 

mais impactam custo total da produção, o produtor tem a possibilidade de controlá-los de 

forma que estes não comprometam a rentabilidade desejada do negócio.  

 

5. Considerações Finais 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar as variáveis de custos da cultura do café 

arábica que evidenciaram diferenças significativas dentro do aspecto temporal, no período de 

2003 a 2009, nas principais regiões produtoras do país. 



Análise temporal das variáveis de custos da cultura do café arábica nas principais regiões 
 produtoras do Brasil 

Fehr, L.C.F. de A; Duarte, S.L; Tavares, M; Reis, E.A. dos. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 1 – Jan/Mar - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

182

Por meio dos trabalhos analisados, esperava-se que, na variação Ano, fossem 

apresentadas diferenças entre as médias de custos, uma vez que a cafeicultura sofre o aspecto 

da bienalidade, em que uma lavoura de café produz muito em um ano e no próximo, registra 

baixa produção. Esse fato pode levar a maiores gastos com tratos culturais no sentido de 

diminuir o efeito do ciclo bienal, e evitar um declínio acentuado da produção. 

Contudo para que essa característica da cultura cafeeira se evidenciasse na análise dos 

anos, seria necessário que os dados de custos estudados fossem relativos a diversas lavouras 

de café em diversas cidades do país. Isto porque há diferenciação de cultivo em cada lavoura, 

em que algumas têm mais investimentos em tratos culturais, em tecnologia e em sistemas de 

manejo, que possibilitam maior produção e outras não. Esses aspectos, além do clima, da 

pluviosidade e do tipo de solo, interferem na produtividade e na bienalidade de um cafezal. 

Conforme já comentado no referencial teórico, Chaves (2009) observa que na cafeicultura em 

seu todo, o fator bienal não se revela tão fortemente como em uma determinada lavoura, uma 

vez que os ciclos das lavouras, muitas vezes, são desencontrados, considerando a produção de 

uma propriedade, de uma região ou de todo o País.  

Das variáveis analisadas, as que provocaram impactos mais significativos sobre o 

custo total da cultura do café arábica foram mão de obra temporária e fixa, que correspondem 

a 32% dos gastos totais, e fertilizantes e agrotóxicos que, juntos, somam 29,5% dos totais de 

gastos de uma lavoura de café arábica. 

No momento em que o produtor for analisar os dados de custos de uma lavoura de 

café, faz-se necessário que ele considere, também, outros aspectos como a região produtora, 

que sofre influências do clima, do solo, da pluviosidade, do tipo da lavoura, do grau de 

mecanização, da quantidade de insumos utilizados e do tipo de sistema de manejo empregado. 

Isso porque os custos de produção, a produtividade de um cafezal, e, consequentemente, a 

lucratividade do produtor, terão o reflexo desses fatores mencionados, tanto que há diferenças 

nos valores das variáveis de custos entre as regiões estudadas. 

 Como em qualquer tipo de empreendimento, quanto melhor o produtor utilizar seus 

recursos produtivos no sentido de potencializar sua produtividade, melhores serão seus 

ganhos. Daí, a importância de identificar quais as variáveis se apontam como mais relevantes 

dentro dos custos de uma lavoura de café para o produtor gerir com maior eficiência e eficácia 

o seu negócio. 

Entretanto esta pesquisa foi limitada pelo período analisado, 2003 a 2009, dado que a 

CONAB possui apenas esse período de levantamento; e pelo o uso de valores médios, uma 
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vez que os custos levantados pela CONAB são de algumas cidades, e não de algumas 

lavouras de uma mesma cidade nas diversas regiões do país. No entanto, essas limitações não 

invalidam a pesquisa e sua utilidade, dado que com os resultados aqui encontrados podem 

fornecer uma base de análise para o produtor, pois mostram as variáveis que mais impactam, 

de forma geral, os custos totais de uma lavoura cafeeira e os fatores que influenciam os custos 

do cafeeiro. 

O presente trabalho constitui um meio para o desenvolvimento de novas pesquisas que 

contribuam para o conhecimento das variáveis de custos mais significativas, auxiliando o 

produtor na gestão de seus gastos e, assim, na melhoria de seus resultados. 
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