
 O sistema orgânico e a cafeicultura familiar do Caparaó-ES: alternativa para a  
sustentabilidade socioeconômica? 

Siqueira, H.M. de; Souza, P.M. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 2 – Abr/Jun - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

57

O sistema orgânico e a cafeicultura familiar do Caparaó-ES: 
alternativa para a sustentabilidade socioeconômica? 

 
 
Recebimento dos originais: 10/11/2011 
Aceitação para publicação: 30/05/2012 

 
 

Haloysio Miguel de Siqueira 
Doutor em Produção Vegetal pela UENF 

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Endereço: Caixa Postal 16, Alegre-ES. CEP: 29500-000. 

E-mail: haloysio@cca.ufes.br  
 

Paulo Marcelo de Souza 
Doutor em Economia Aplicada pela UFV 

Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Endereço: Av. Alberto Lamego, 2000. Campos dos Goytacazes/RJ. 

CEP: 28013-600. 
E-mail: pmsouza@uenf.br   

 
Resumo 
 
Este trabalho discute a viabilidade econômica da produção de café arábica no Território do 
Caparaó-ES, comparando três sistemas convencionais e um sistema orgânico, tendo em vista 
a sustentabilidade dos produtores familiares. Foi feita uma análise de custo e rentabilidade, 
considerando os sistemas convencionais com três níveis de produtividade (20, 40 e 60sc/ha) e 
o sistema orgânico com base na experiência dos produtores familiares da ACAOFI. Também 
foi feita a análise de sensibilidade. Demonstrou-se que o único sistema de produção inviável 
foi o convencional com produtividade de 20sc/ha. Além disso, o preço recebido pelo café foi 
a variável que exerceu a maior influência na rentabilidade dos produtores familiares. 
Observou-se que o sistema orgânico foi muito dependente do prêmio de mercado para se 
tornar viável, pois apresentou a menor produtividade, o que indica a necessidade de 
aperfeiçoar a sua eficiência técnica para que possa demonstrar todo o seu potencial 
agronômico, permitindo uma avaliação técnica e econômica mais consistente.  
 
Palavras-chave: Sistemas de produção de café. Agricultura familiar. Viabilidade econômica. 
Sustentabilidade. 
 
 
1. Introdução 

 

A questão da sustentabilidade da agricultura vem sendo colocada, cada vez mais, 

como tema de debate no Brasil. Desafios como a necessidade de geração e distribuição de 

renda para todas as famílias rurais, no limite da capacidade de suporte ambiental, sem 

comprometer as condições de vida digna para as gerações futuras, se tornam inadiáveis. Além 

disso, é essencial contextualizar as atividades agrícolas, tendo em vista a necessidade de 
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acesso à infraestrutura e aos serviços sociais que condicionam a cidadania e o 

desenvolvimento rural, o que possibilitaria a permanência das famílias no campo dignamente. 

A agricultura, nessa perspectiva, deveria ser desenvolvida de modo a compatibilizar o 

abastecimento interno, para garantir a segurança alimentar da nação brasileira, com a 

integração competitiva e soberana à economia internacional, dentro do sistema de alimentos, 

fibras e biomassa, considerando os seguintes aspectos: diversificação de culturas, 

produtividade, minimização da dependência de insumos externos, agregação de valor, 

qualidade dos produtos e viabilidade econômica. Para agregar valor aos produtos agrícolas 

pode-se trabalhar a agroindustrialização e/ou a valorização de atributos regionais, culturais e 

ecológicos do processo produtivo, bem como aspectos trabalhistas.   

Atualmente, o Brasil é líder mundial na produção e na exportação de café, e segundo 

colocado no consumo. O Estado do Espírito Santo, que é focado neste trabalho, responde por 

23,3% (média das safras 2009 e 2010) da produção nacional, sendo o segundo maior estado 

produtor, somando-se os cafés conilon e arábica produzidos, e o terceiro em café arábica. 

Segundo Incaper (2010), o café é produzido em 77 dos 78 municípios capixabas, abrangendo 

60 mil propriedades rurais, com tamanho médio das lavouras em torno de 8,3ha e predomínio 

da produção em regime familiar. Informa, ainda, que a cafeicultura dá sustentação econômica 

a 80% desses municípios, ocupando 131 mil famílias e gerando 43% do PIB agrícola do 

Espírito Santo, além de manter cerca de 400 mil postos de trabalho na cadeia produtiva do 

café, anualmente. 

Observa-se, pois, que a cafeicultura assume enorme importância tanto na geração de 

postos de trabalho e de renda no campo, contribuindo para evitar o êxodo rural, como na 

obtenção de divisas para o Espírito Santo e o Brasil. Isso significa que a cafeicultura, na 

perspectiva da sustentabilidade, deve ser analisada não somente quanto a sua eficiência 

tecnoprodutiva, mas também no que tange a sua eficiência socioeconômica, além de 

considerar seus impactos ambientais. 

Entretanto, nos últimos anos a viabilidade econômica da cafeicultura brasileira vem 

sendo ameaçada, apesar da recuperação parcial nas cotações internacionais do produto e da 

expansão do mercado interno. A rápida ascensão de novos países concorrentes, como é o caso 

do Vietnã, e a união dos países da América Central para se colocarem como centro de 

referência na produção de cafés de qualidade superior, bem revela as condições de risco e 

incerteza da atividade cafeeira (HERSZKOWICZ, 2008). 
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Por outro lado, nota-se o crescimento da cafeicultura orgânica, que é considerada 

ambientalmente mais sustentável que a convencional, visando aproveitar o nicho de mercado 

dos produtos orgânicos. Segundo Giomo, Pereira e Bliska (2007) a cafeicultura orgânica 

representa 0,3% da área total de café no Brasil, com cerca de 200 produtores, tendo 

apresentado crescimento de 5% ao ano, no período de 2000 a 2006. Informam, ainda, que a 

exportação brasileira de café orgânico, entre outubro/2005 e junho/2006, foi de 6.874sc, a um 

preço médio de US$208,32/sc (superior em US$89,00 ao café convencional), sendo que cerca 

de 80% da produção brasileira é exportada, principalmente para o Japão, os Estados Unidos e 

a Europa.No Estado do Espírito Santo, de acordo com a Associação Chão Vivo (2010), são 

produzidas cerca de 2500sc de café arábica orgânico.  

Diante dessas novas realidades de mercado, tornam-se cada vez mais necessários 

estudos focados nos aspectos socioeconômicos da cafeicultura. Entre os estudos sobre custos 

de produção já realizados, enquadram-se o de Bliska et al. (2009), referente às principais 

regiões produtoras do Brasil, o estudo de Oliveira e Vegro (2004), na região de Jaú-SP, o de 

Silva e Reis (2001), na região de Lavras-MG, e o estudo de Costa, Garcia e Teixeira (2001), 

na região serrana do Espírito Santo.  

A Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, por sua vez, faz um 

monitoramento periódico dos custos de produção do café, nas principais regiões produtoras do 

país. Os dados divulgados para o café arábica, referentes à safra 2009/2010, revelam que o 

custo operacional mais elevado foi no município de São Sebastião do Paraíso-MG, estimado 

em R$325,06 a saca, considerando uma produtividade média de 23sc/ha. Já o município de 

Venda Nova do Imigrante-ES apresentou o menor custo operacional, estimado em R$233,56 a 

saca, com produtividade média de 24sc/ha.   

Especificamente sobre a cafeicultura orgânica, existem alguns trabalhos que 

demonstram a sua viabilidade econômica, a saber: Hugo et al. (2003), que analisaram sete 

cafeicultores do norte pioneiro paranaense, na safra 2001/02; Barbosa (2003), que analisou 

um cafeicultor em Uraí-PR, nas safras 2000/01 e 2002/03; e  Fontes (2001), que  analisou um 

cafeicultor, na safra 1999/2000, em Coqueiral, sul de Minas Gerais.  

Contudo, alguns questionamentos a respeito da cafeicultura orgânica são pertinentes. É 

preciso saber até que nível o diferencial de preço, em relação ao café convencional, deve ser 

mantido para não comprometer a viabilidade do sistema orgânico. Também se questiona a sua 

grande dependência do mercado externo, ficando muito vulnerável às instabilidades do 
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mesmo. Essa dependência é ainda maior que a da cafeicultura convencional, pois o mercado 

interno é pequeno e muito elitizado. 

 No Território do Caparaó, Estado do Espírito Santo, existe um grupo de agricultores 

familiares que adotam o sistema orgânico de produção de café arábica. Eles fazem parte da 

Associação Capixaba de Agricultores Orgânicos e Familiares de Iúna e região do Caparaó – 

ACAOFI, que foi fundada em 2002, e da Cooperativa dos Agricultores Familiares do 

Território do Caparaó – Coofaci – por meio da qual vem sendo exportado o café orgânico. 

Esses agricultores familiares são os únicos que possuem certificação nacional e internacional 

no Território do Caparaó-ES.  

No presente trabalho será feita uma análise de custo e rentabilidade da produção de 

café arábica, em regime familiar, no Território do Caparaó-ES, comparando os sistemas 

convencional e orgânico, esse último baseado na experiência dos agricultores familiares da 

ACAOFI. A perspectiva é identificar o sistema mais viável e adequado aos agricultores 

familiares dessa região, ou seja, que lhes proporciona maior sustentabilidade socioeconômica. 

Inicialmente, será feita uma breve revisão dos trabalhos que tratam de análises econômicas 

comparativas desses sistemas de produção de café arábica, em outros estados brasileiros. 

 

2. Estudos econômicos comparativos dos sistemas orgânico e convencional de produção 
de café arábica 

2.1. Carmo e Magalhães (1999) 

 

Esses autores procuraram caracterizar e obter indicadores técnicos e econômicos para 

comprovar a viabilidade de sistemas de produção orgânicos, comparando com sistemas 

convencionais. Os produtos analisados foram: café, cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, alface, 

cenoura, repolho e leite.  

Foram abordadas treze propriedades, sendo cinco no Estado de São Paulo, três no 

Estado de Minas Gerais e cinco no Estado do Paraná. Para a análise do café, consideraram as 

três propriedades mineiras, situadas nos municípios de Manhumirim (uma) e São José do 

Mantimento (duas), na Zona da Mata, sendo que a maior delas tem área de 104ha. No caso 

dos sistemas convencionais, utilizaram dados médios regionais, extraídos de planilhas de 

várias instituições que trabalham com levantamento de preços e custos agrícolas.  

Os resultados demonstraram, para o caso do café, que dois dos três sistemas orgânicos 

analisados tiveram melhor desempenho econômico, com elevadas relações benefício/custo, 

sendo, pois, bastante viáveis. O café orgânico teve maior rendimento por hectare em função 
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de ter sido cultivado de modo mais adensado; mas o rendimento por mil pés do café 

convencional foi maior. 

 Considerando o conjunto dos nove produtos analisados, os autores concluíram que a 

competitividade dos sistemas orgânicos foi decorrente da eficiência de mercado, visto que os 

preços diferenciados foram muito favoráveis. E as produtividades dos sistemas orgânicos 

foram, em geral, menores, embora os gastos efetivamente desembolsados pelos produtores 

também tenham sido. 

 

2.2. Sarcinelli e Rodriguez (2006) 

 

Esses autores analisaram os aspectos ambientais, sociais e econômicos de três sistemas 

de produção cafeeira, na região da Média Mogiana do Estado de São Paulo, sendo dois 

sistemas convencionais (um deles com baixa mecanização), situados no município de Espírito 

Santo do Pinhal, e um sistema orgânico/agroecológico do município de Pedreira, na 

propriedade que possui a maior área (100ha) das três analisadas. 

Concluiu-se que o sistema agroecológico utilizou mais intensivamente os recursos 

naturais renováveis e reduziu consideravelmente a dependência por insumos externos, com 

conseqüente redução nos custos finais de produção. E proporcionou uma rentabilidade 

satisfatória, de 27%, mesmo com uma menor produtividade da lavoura. Mas, não gerou mais 

empregos que os sistemas convencionais e teve pouca produção de alimentos para 

autoconsumo. 

 

2.3. Caixeta, Teixeira e Singulano Filho (2009) 

  

O estudo verificou a viabilidade econômica de inserção da cafeicultura familiar no 

mercado de café orgânico certificado, em comparação com o café convencional. Foram 

analisadas onze propriedades dos municípios de Araponga, Ervália e Viçosa, na Zona da Mata 

de Minas Gerais, sendo cinco orgânicas e seis convencionais, no ano de 2006.  

Calculando as médias das propriedades analisadas, os autores constataram que a 

cafeicultura orgânica apresentou menor produtividade e menor rentabilidade do capital em 

relação à convencional, mas se igualou na relação custo/benefício. 

 De outro lado, segundo eles, a cafeicultura orgânica “apresentou maiores médias de 

receita bruta e líquida, mesmo tendo custo de produção maior, uma vez que teve o custo mais 
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que compensado pelo maior preço médio de venda do café”. Ponderaram, ainda, o fato da 

escala de produção da cafeicultura convencional ter sido superior, sendo 3,8 vezes maior 

quanto a área produtiva e 7 vezes maior quanto ao volume de produção. 

Os autores concluíram que “todas as propriedades analisadas apresentaram 

rentabilidade capaz de promover o desenvolvimento sustentável da exploração, do ponto de 

vista econômico”. E que a participação no nicho de mercado do café orgânico, mediante a 

certificação, foi determinante da viabilidade econômica da cafeicultura orgânica. 

 

3. Caracterização do Território do Caparaó-ES 

 

O Território do Caparaó-ES (TC) está localizado no sudoeste do Estado do Espírito 

Santo (ver figura 1, a seguir), perfazendo uma área total de 3.920,70Km2, o que corresponde a 

8,5% da área estadual. É constituído por onze municípios, quais sejam: Alegre, Dores do Rio 

Preto, Divino São Lourenço, Guaçuí, Ibitirama, Iúna, Irupi, Ibatiba, Jerônimo Monteiro, 

Muniz Freire e São José do Calçado. No Estado do Espírito Santo existem outros cinco 

territórios definidos. Essa divisão do Estado em territórios representa uma tentativa de reunir 

municípios de características ambientais, socioeconômicas e socioculturais similares, para que 

possam somar forças em busca do seu desenvolvimento. 

 
Figura 1 – Localização e composição do Território do Caparaó-ES 

Fonte: MDA. (Disponível em: http://sit.mda.gov.br/images/mapas/tr/tr_026_caparao_es_abr_2009.jpg) 
 

Conforme o Instituto Jones dos Santos Neves, o TC participava, em 2007, com 1,9% 

no PIB estadual. Os valores de PIB per capita municipais variaram de R$5.705,00, em 
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Jerônimo Monteiro, a R$8.253,00, em Irupi, enquanto o valor para o Estado foi de 

R$18.003,00. A Agência 21 (2006) informa que sete dos onze municípios do TC apresentam 

mais de 60% da renda familiar proveniente do setor agrícola, o qual também ocupa 57% dos 

trabalhadores da região. As principais atividades econômicas são a cafeicultura e a pecuária 

de leite. Além dessas, também se encontram as culturas de milho, feijão, mandioca, frutas 

variadas, aves e suínos, entre outras, geralmente como economia de subsistência. 

Os estabelecimentos familiares correspondem a 81,8% do total de estabelecimentos 

agrícolas do TC, ocupando apenas 43,9% da área agrícola, conforme totalização obtida com 

base nos dados do IBGE (2009), o que revela a concentração fundiária no TC. 

Uma importante característica do TC se refere ao meio ambiente que o compõe, onde 

“[...] predominam terras acidentadas com temperaturas frias ou amenas em 82% do espaço 

territorial [...]” (ESPÍRITO SANTO, 2008, p.78), fazendo parte da faixa de domínio da Mata 

Atlântica. A Agência 21 (2006, p.71) relata que: 

[...] a própria identidade cultural do território e de seus moradores está intimamente vinculada às 
paisagens da região, em especial àquelas preservadas nas unidades de conservação como o Parque 
Nacional do Caparaó e o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça. O trabalho de diversas ONGs 
reafirma o valor atribuído de forma coletiva aos recursos naturais. Além disso, ressalta-se também o 
fato da região estar inserida em três bacias hidrográficas (do Rio Itapemirim, do Rio Itabapoana e do 
Rio Doce), sendo uma das regiões capixabas de maior potencial hídrico [...]. 
 
De acordo com o IBGE, o TC contava com 170.522 habitantes em 2007, sendo que a 

população rural representava 40,4% desse total. Segundo a Agência 21 (2006), essa 

participação já chegou a quase 70% em 1970, o que evidencia um intenso processo de êxodo 

rural na região, sendo a falta de infraestrutura e serviços públicos necessários à cidadania uma 

das causas principais. E segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o IDH dos 

municípios que compõem o TC foi, em média no ano de 2000, igual a 0,73, indicando um 

médio nível de desenvolvimento humano regional. O melhor IDH foi obtido em Dores do Rio 

Preto (0,77) e os piores em Divino de São Lourenço e Ibitirama (ambos iguais a 0,69). 

O TC também apresenta sérios problemas ambientais. O histórico de desmatamento 

indiscriminado reduziu drasticamente a cobertura florestal nativa. Práticas como o uso 

degradante do solo e da água, inclusive com aplicação abusiva de agrotóxicos, são muito 

comuns. Por outro lado, o TC possui grande potencial turístico em função do relevo 

acidentado, das baixas temperaturas e do bioma regional. A produção agroecológica 

representa um dos nichos de mercado que ainda é muito pouco explorado.  
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4. Metodologia 

 

Para avaliação da viabilidade econômica, procedeu-se a análise de custo e 

rentabilidade dos sistemas de produção de café arábica, objeto do presente estudo 

comparativo. Sabendo que as metodologias de determinação do custo são orientadas por duas 

vertentes analíticas, ou seja, o custo total de produção (HOFFMANN et al.,1992) e o custo 

operacional de produção (MATSUNAGA et al., 1976), apresenta-se, a seguir, uma breve 

descrição das mesmas.  

 

4.1. Custo total de produção 

 

O custo total de produção subdivide-se em custos fixos e variáveis. Os custos variáveis 

são dependentes da quantidade produzida, podendo ser evitados no curto prazo com a 

paralisação da produção. São denominados custos fixos os itens de custo que não se alteram 

no curto prazo e independem do nível de produção. No longo prazo, entretanto, esses custos 

não existem, uma vez que todos os insumos podem ter seu uso alterado. O custo total é obtido 

pela soma do custo fixo total com o custo variável total. No curto prazo, ele irá aumentar 

somente com o aumento do custo variável total, uma vez que o custo fixo total é um valor 

constante.  

Na composição do custo fixo total entram os gastos com mão de obra permanente, a 

depreciação, o custo de oportunidade, os seguros, os impostos e os juros. Neste estudo foi 

empregado o método da depreciação linear, calculando-se através da expressão: 

N

VV
D

fi

t

−

=  

Onde Dt é a depreciação em qualquer ano t, Vi o valor do capital inicial, Vf  o valor residual e N o 

número de anos de vida útil do ativo.  

 O custo de oportunidade foi estimado como sendo o retorno que o capital do produtor 

teria se fosse aplicado na caderneta de poupança, obtendo juros de 6% ao ano, ao invés de ser 

utilizado no estabelecimento agrícola. 

Já os custos variáveis correspondem aos gastos com aquisição e aplicação do capital 

circulante, com a manutenção e conservação do capital estável e com a contratação de mão de 

obra temporária, além do custo de oportunidade do capital circulante. 
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4.2. Custo operacional de produção 

 

O custo operacional se divide em custo operacional efetivo e custo operacional total. O 

custo operacional efetivo é definido como o custo de todos os recursos de produção que 

exigem desembolsos por parte do produtor para sua utilização. Corresponde aos gastos 

efetivamente incorridos no processo produtivo, ou seja, aos itens de custo considerados 

diretos, tais como a mão de obra contratada e os insumos. 

O custo operacional total engloba, além dos custos diretos, o valor da mão de obra 

familiar, a qual é imprescindível na condução do processo produtivo, mesmo que não seja 

remunerada, e o valor das depreciações. O custo operacional total representa o custo 

incorrido, no curto prazo, para o estabelecimento agrícola produzir e para repor as suas 

benfeitorias e maquinaria, de modo a continuar produzindo. Nesse estudo foi contabilizado 

somente o custo operacional total. 

 

4.3. Indicadores de resultado econômico 

 

Partindo dos parâmetros de custo considerados, calcularam-se alguns indicadores que 

permitem descrever e avaliar as condições econômicas dos estabelecimentos agrícolas 

abordados. Foram trabalhadas a renda líquida, a margem bruta e o índice benefício/custo. 

A renda líquida operacional é obtida pela diferença entre a receita bruta e o custo 

operacional total, sendo destinada à remuneração do capital fixo.  Ao passo que a renda 

líquida total (ou lucro) é obtida pela diferença entre a receita bruta e o custo total. 

A margem bruta em relação ao custo operacional total (MBCOT) é o que sobra após o 

produtor pagar o custo operacional total, relacionando a esse mesmo custo (em percentagem). 

Corresponde à diferença entre a receita bruta (RB) e o custo operacional total (COT), dividida 

por esse mesmo custo, conforme a seguinte expressão:  

 

MBCOT = [(RB – COT) / COT] x 100 

 

Analogamente, a margem bruta em relação ao custo total de produção (MBCT) é o que 

sobra após o produtor pagar o custo total, relacionando a esse mesmo custo (em 

percentagem). Revela qual a margem disponível para remunerar o risco e a capacidade 
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empresarial do produtor. Corresponde à diferença entre a receita bruta (RB) e o custo total de 

produção (CT), dividida por esse mesmo custo, conforme a seguinte expressão:  

MBCT = [(RB – CT) / CT] x 100 

O índice benefício/custo operacional é obtido dividindo-se a receita bruta pelo custo 

operacional total. O índice benefício/custo total é obtido dividindo-se a receita bruta pelo 

custo total. 

Para efeito da análise de custo e rentabilidade das produções orgânicas de café arábica 

dos agricultores familiares da ACAOFI, foram considerados os coeficientes médios de 

produção do grupo como um todo que resultaram das médias ponderadas dos dados 

individuais obtidos com esses agricultores. Dessa forma, obteve-se a composição do “sistema 

orgânico de produção familiar de café arábica”. 

 Também foi feita a análise de sensibilidade, visando identificar as variáveis 

estratégicas do empreendimento, ou seja, aquelas que mais influenciam na rentabilidade do 

mesmo. Em projetos de investimento, a análise funciona como um sinal de alerta para o 

caráter marginal do projeto, ou seja, para sua vulnerabilidade a pequenos choques nas 

principais variáveis, os quais podem inviabilizara produção (NORONHA, 1981).  

Essa análise foi realizada variando-se, de modo pessimista, um determinado percentual 

no valor unitário de cada item de saída e entrada do processo produtivo, enquanto os demais 

itens eram mantidos constantes. Após cada variação introduzida, foi feita a comparação do 

valor inicial da rentabilidade do processo produtivo com o valor obtido após o “choque”.  

 

4.4. Área do estudo e obtenção dos dados 

 

O estudo foi realizado no Território do Caparaó-ES, descrito anteriormente, focando 

apenas a cultura do café arábica, tanto pela sua grande importância socioeconômica regional 

como pelo fato que nela se verificaram os maiores avanços em busca de adequação ao sistema 

orgânico. 

Os instrumentos para coleta de dados, junto aos cafeicultores familiares que adotavam 

o sistema orgânico, foram o questionário e a entrevista, considerando as safras de 2008 e 

2009, de modo a ponderar o caráter bienal de produtividade do cafeeiro arábica. Cada 

cafeicultor recebeu uma planilha de registro de custos para ser preenchida, a qual foi antes 

discutida e ajustada com eles. A abordagem configurou-se como um censo, pois os nove (09) 

cafeicultores familiares entrevistados (da Associação Capixaba de Agricultores Orgânicos 
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Familiares de Iúna e região – ACAOFI) eram os únicos que possuíam certificação nacional e 

internacional no Território do Caparaó-ES, para as referidas safras de café, condição 

necessária ao seu reconhecimento oficial como produtores orgânicos. 

Na abordagem do sistema convencional de produção de café arábica, tomou-se como 

base os coeficientes de produção definidos pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio 

– Cedagro, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 

Rural – Incaper (DADALTO e XAVIER, 2008). Foram considerados três níveis de 

produtividade esperada, a partir do 4º ano de vida da lavoura convencional, quais sejam: 20, 

40 e 60 sacas beneficiadas por hectare (sc/ha). Também se acrescentou os coeficientes 

técnicos específicos para a produção de café cereja descascado, os quais não constam no 

trabalho do Cedagro/Incaper. Pressupôs-se que a proporção obtida desse tipo de café foi a 

mesma do grupo da ACAOFI, em média. 

Tendo em vista a obtenção das cotações de preço dos cafés estudados, considerou-se, 

no caso da produção de cereja descascado, que ambos os cafés (convencional e orgânico) 

tinham qualidade correspondente à classificação como tipo 6, bebida dura, com até 12% de 

umidade e de peneira 15 acima. No caso da produção de café verde e bóia, considerou-se, 

para ambos os sistemas analisados, que foi vendida no mercado convencional como sendo do 

tipo 7, bebida rio, com até 12% de umidade. 

 As cotações obtidas foram referentes ao período de agosto a dezembro de 2009, 

quando os cafeicultores familiares já podiam negociar sua safra de 2009. Para o café 

convencional, assim como para a parcela de café verde e bóia da produção do orgânico, foi 

lançada a média das cotações desse período, no mercado de Iúna-ES (para o grupo da 

ACAOFI). E para a parcela de café cereja descascado da produção orgânica, foi lançado o 

preço recebido em fevereiro de 2010, quando se efetuou a venda para exportação. Como esse 

preço foi dado em dólar, considerou-se, para conversão em real, a média das cotações do 

dólar comercial no período referido. 

Sabendo que o café produzido pelo grupo da ACAOFI também possui a certificação 

“Fair Trade”, foi descontado o valor do respectivo prêmio (US$0,10 por libra-peso de café) 

por estar incluído na cotação do café orgânico, mas não ser recebido pelos produtores. O 

prêmio é repassado à Coofaci para investir em projetos sociais. 
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5. Resultados e Discussão 

 

Uma vez obtidos os custos de produção familiar de café arábica no Território do 

Caparaó-ES, sob os sistemas convencionais e orgânico, foram calculados os indicadores 

técnicos e econômicos necessários à análise proposta no presente trabalho, os quais são 

apresentados nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Indicadores técnicos do sistema orgânico e dos sistemas convencionais de 
produção familiar de café arábica, no Território do Caparaó-ES, em média 
das safras 2008 e 2009 

 Indicadores técnicos  
 

Sistema Sistemas 
 Orgânico (em média) Convencionais 

 
 
 

Área da propriedade (ha) 
Lavoura em produção (ha) 
Produtividade (sc/ha) 

22,6 
2,4 

20,3 

- 
1,0** 

20, 40 e 60*** 
 Gasto com insumos externos* (%) 48,5 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
*Para aplicação via solo ou foliar.     
**Área padrão para a qual foram definidos os coeficientes técnicos, por Dadalto e Xavier (2008). 
*** Produtividades esperadas, conforme Dadalto e Xavier (2008). A média obtida no Território do Caparaó-ES 
foi de 10,8sc/ha, em 2007, segundo Espírito Santo (2008). 
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Tabela 2 – Indicadores econômicos do sistema orgânico e dos sistemas convencionaisde 

produção familiar de café arábica, no Território do Caparaó-ES, em 2009 
 Indicadores econômicos 

 
Orgânico 

(em média) 
Convencionais*  

 I II III  

 
Custo operacional total 
  - R$/sc 
  - R$/ha. 

 
256,09 
5198,63 

 
247,95 
4959,00 

 
212,36 

8494,40 

 
179,22 

10753,20 
 

 
Custo total  
  - R$/sc 
  - R$/ha. 

 
285,01 
5785,70 

 
282,88 
5657,60 

 
232,48 

9299,20 

 
194,73 

11683,80 
 

 
Receita bruta** 
  - R$/sc 
  - R$/ha. 

 
365,58 
7421,27 

 
232,66 
4653,20 

 
232,66  

9306,40 

 
232,66  

13959,60 
 

 

Renda líquida operacional 
  - R$/sc 
  - R$/ha. 
Renda líquida total ou lucro 
  - R$/sc 
  - R$/ha. 

 
109,49 
2222,64 

 
80,57 

1635,57 

 
-15,29 
-305,80 

 
-50,22 

-1004,40 

 
20,30 
812,00 

 
0,18 
7,20 

 
53,44 

3206,40 
 

37,93 
2275,80 

 

Margem bruta operacional (%) 
Margem bruta total (%) 
Benefício/custo operacional  

42,75 
28,27 
1,43 

-6,17 
-17,75 
0,94 

9,56 
0,08 
1,10 

29,82 
19,48 
1,30 

 

 Benefício/custo total 1,28 0,82 1,00 1,19  
Fonte: Dados da pesquisa. 
*Produtividades esperadas: I = 20sc/ha; II = 40sc/ha; III = 60sc/ha. 
**Valor médio entre os preços dos cafés “cereja descascado” e “verde/bóia”, ponderado com base nas 
proporções desses tipos de café que foram produzidas. Refere-se aos preços recebidos, já descontadas as 
despesas da transação comercial.  

 
Na tabela 2, comparando o sistema orgânico com o sistema convencional-II 

(produtividade de 40sc/ha), observa-se que os custos unitários de produção, operacional e 

total, do café orgânico foram maiores que os do café convencional nas proporções de 20,6% e 

22,6%, respectivamente. Mas, em compensação, o valor da saca de café orgânico foi 57,1% 

maior que a saca convencional, embora a receita bruta por hectare de lavoura orgânica tenha 

sido 20,3% menor que a obtida com a lavoura convencional, devido à sua menor 

produtividade (-49,2%), indicada na tabela 1. 

A renda líquida operacional unitária obtida com o café orgânico foi 5,4 vezes maior e 

o lucro unitário foi 447,6 vezes maior. A margem bruta operacional do café orgânico foi 4,5 

vezes maior que a do café convencional, enquanto a margem total foi 353,4 vezes maior. Já os 

índices benefício/custo operacional e total do café orgânico foram 30% e 28% superiores, 

respectivamente. 
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Desse modo, pode-se concluir que ambos os sistemas de produção de café arábica 

enfocados (orgânico e convencional-II) foram viáveis economicamente, com a diferença que 

o convencional-II se aproxima mais da situação de “lucro normal”, enquanto o orgânico, 

apresentando indicadores bem superiores, se enquadra na situação de “lucro supernormal” que 

possibilita a franca expansão do empreendimento familiar cafeeiro. 

Continuando a análise da tabela 2, notam-se outras duas situações bem distintas. Na 

primeira, referente ao sistema convencional-I (produtividade de 20sc/ha), se configura a 

inviabilidade da produção de café arábica, pois as rendas líquidas foram negativas e os índices 

benefício/custo inferiores a uma unidade. É uma situação de prejuízo econômico. Contudo, 

como os desembolsos (custos diretos, no valor de R$ 213,12 por saca), estão sendo cobertos, 

deduz-se que o cafeicultor poderá continuar produzindo, durante certo período, embora 

submetido a uma crescente descapitalização. 

Já na segunda situação, referente ao sistema convencional-III (produtividade de 

60sc/ha), tem-se os melhores resultados econômicos entre os sistemas convencionais 

analisados, tornando a produção de café arábica bastante viável, porém, num nível ainda 

inferior ao sistema orgânico. Apesar dos custos unitários de produção, operacional e total, 

terem sido menores que os referentes ao café orgânico, nas proporções de 30% e 31,7%, 

respectivamente, a renda líquida operacional unitária do café orgânico foi 104,9% maior e o 

lucro unitário foi 112,4% maior.  Mas, o lucro por hectare do café orgânico foi 28,1% menor, 

devido à sua menor produtividade (-66,2%). Por sua vez, a margem bruta operacional do café 

orgânico foi 43,4% maior e a margem total foi 45,1% maior, enquanto o índice 

benefício/custo operacional foi 10% maior e o índice total foi 7,6% maior. 

Mediante esse patamar superior de produtividade do sistema convencional-III, ficaram 

evidentes os ganhos obtidos pela economia de escala, em decorrência da melhor utilização de 

benfeitorias como o terreiro e a tulha, além do melhor aproveitamento da mão de obra 

disponível. Portanto, também se configura uma situação de “lucro supernormal” que 

possibilita a franca expansão da cafeicultura familiar, adotando esse sistema de produção.  

O fato do sistema orgânico de produção de café arábica ter apresentado os maiores 

custos unitários se deve tanto à sua menor produtividade como ao peso significativo da 

certificação nesses custos (ver gráfico 2).   

O gráfico 1 permite a visualização das diferenças, antes comentadas, entre os custos 

unitários operacional e total e as receitas brutas obtidas por meio dos sistemas de produção de 

café comparados. 
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Gráfico 1 – Custo operacional total (COT), custo total (CT) e receita bruta (RB) da produção de 
café arábica sob diferentes sistemas, Território do Caparaó-ES, 2009 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os resultados do presente trabalho assemelham-se aos obtidos por Carmo e Magalhães 

(1999), Sarcineli e Rodriguez (2006) e Caixeta, Teixeira e Singulano Filho (2009), cujos 

trabalhos foram revisados anteriormente, os quais também demonstraram a viabilidade 

econômica da produção de café orgânico, em propriedades localizadas nos Estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Inclusive, Carmo e Magalhães (1999) chegaram a constatar que o 

sistema orgânico foi mais viável que o sistema convencional, como é o caso do grupo da 

ACAOFI (em média) analisado anteriormente. 

Nos próximos gráficos pode ser observada a participação dos diferentes itens na 

composição do custo operacional total (COT) de produção dos cafés orgânico e convencional 

(40sc/ha), respectivamente. 

 

17,9%

9,5%

9,3%

46,5%

2,2%

14,6%

Fertilizantes e  protetores Outros insumos e serviços
Certificação Mão-de-obra
Administração e impostos Depreciação

 
Gráfico 2 – Composição do custo operacional total do café orgânico 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Mão-de-obra Administração 
Depreciação

 
Gráfico 3 – Composição do custo operacional total do café convencional (40sc/ha) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Analisando os gráficos 2 e 3, constata-se uma diferença marcante na composição do 

COT que se refere ao item “certificação”, o qual faz parte apenas do sistema orgânico e tem 

um peso significativo de 9,3%. Outra diferença está nos maiores gastos no sistema 

convencional II (40sc/ha) com fertilizantes, corretivos, protetores ou agrotóxicos, que 

pesaram 58,7% mais, e com outros insumos e serviços, que pesaram 53,7% mais. Nota-se, 

ainda, uma diferença quanto à depreciação, cujo peso foi 78% maior no sistema orgânico, 

devido, principalmente, ao fato de quase todos os cafeicultores orgânicos utilizarem veículos 

próprios para os serviços de transporte, ao contrário do sistema convencional onde se 

considerou que tais serviços foram terceirizados, o que, por sua vez, contribuiu para aumentar 

o peso dos outros insumos e serviços nesse sistema.   

No que tange ao peso da mão de obra, foi verificada uma diferença ínfima de 0,6 

pontos percentuais a mais para o sistema orgânico (médio), o que parece contradizer o senso 

comum de que esse sistema seria muito mais exigente em mão de obra. Mas, considerando 

que o insumo mais oneroso desse sistema foi o composto orgânico, o qual exige muita mão de 

obra para ser produzido, não contabilizada em separado, logo, o peso da mão de obra seria 

maior do que consta no gráfico 2.  

Um detalhe a destacar é que as operações que demandam gasto de mão de obra têm 

um caráter mais árduo no sistema orgânico, apesar do menor risco de intoxicações dos 

trabalhadores, conforme relato dos agricultores da ACAOFI entrevistados. Inclusive, alguns 

falaram da dificuldade em contratar diaristas, pois esses vêem o trabalho na produção 

orgânica como sendo mais “sujo” também. 

Na composição do COT dos demais sistemas convencionais se destacam as diferenças 

na depreciação, a qual, para o sistema com 20sc/ha, teve peso igual ao do sistema orgânico,  e 

para o sistema com 60sc/ha teve seu peso reduzido à metade do orgânico. Além disso, 
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comparando os três sistemas convencionais entre si, constatou-se que o sistema com 20sc/ha 

apresentou os maiores pesos de gasto com mão de obra e depreciação e os menores pesos com 

os demais itens do COT.  

Por outro lado, analisando tais sistemas sob a ótica da questão ambiental, é preciso 

considerar as “externalidades ambientais negativas” que representam um custo adicional não 

incorporado pelos produtores (GIORDANO, 2000). Nesse sentido, o sistema orgânico seria 

mais vantajoso, já que surgiu com o objetivo principal de minimizar essas externalidades. O 

fato dos cafeicultores orgânicos familiares estarem recebendo um prêmio (57,1% a mais por 

saca), por seu esforço pela conservação ambiental, representa um passo importante para 

incentivar a implantação de sistemas de produção ambientalmente mais sustentáveis. Porém, 

não retira o peso dos impactos socioambientais negativos provocados pelo sistema 

convencional. Ao contrário, reforça a urgência de se definir os procedimentos metodológicos 

para converter tais impactos em custos, incluindo-os na contabilidade da cafeicultura.  

Altiere (2004), criticando os métodos correntes de contabilidade, argumenta que os 

solos podem estar sendo erodidos, as águas contaminadas, a fauna e o homem envenenados, 

mas nenhuma taxa de depreciação é aplicada sobre os rendimentos econômicos em 

decorrência dessa degradação. Se fosse aplicada permitiria a determinação quantitativa da 

sustentabilidade agrícola. O autor apresenta um exemplo de contabilização dos recursos 

naturais, referente a sistemas de rotação convencional de milho-soja, na Pensilvânia (Estados 

Unidos), mostrando que a renda líquida das propriedades cai 26,4% quando é computada a 

depreciação do solo, estimando-a como o valor atual das perdas futuras decorrentes da 

degradação desse solo. 

Outro aspecto que merece destaque se refere à saúde da família agricultora. Constatou-

se que 7/9 dos agricultores da ACAOFI abordados passaram a cultivar café orgânico para 

evitar o uso de agrotóxicos, os quais se sentem mais seguros adotando o sistema orgânico, 

sem o risco de intoxicações. Foram relatados quatro casos confirmados de intoxicação de 

membros da família devido ao uso de agrotóxicos nas lavouras de café.  

Do lado dos consumidores vem sendo verificada a mesma preocupação com a saúde. 

Segundo Buainain e Batalha (2007), a preferência por consumir produtos livres de 

agrotóxicos se coloca entre os principais fatores de motivação dos consumidores de produtos 

orgânicos no Brasil. Em nível mundial, Darolt (2003) informa que, em países como 

Alemanha, Inglaterra, França, Dinamarca, Noruega, Austrália e Estados Unidos, os aspectos 
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ligados à saúde também são priorizados pelos consumidores orgânicos, seguidos dos aspectos 

ambientais e, por último, são considerados os atributos de sabor e frescor dos alimentos.      

Para analisar a sustentabilidade da produção agrícola também é preciso ter clareza da 

distinção entre os sistemas “agroecológico” e “orgânico”, que são os termos mais em voga 

atualmente no Brasil. O sistema orgânico não corresponde, muitas vezes, ao agroecológico, 

principalmente quando se orienta apenas a aproveitar os nichos de mercado, caracterizando-se 

por apresentar  

[...] simplificação dos manejos, baixa diversificação dos elementos dos sistemas produtivos, baixa 
integração entre tais elementos, especialização da produção sobre poucos produtos, simples substituição 
de insumos químicos e biológicos e exígua preocupação com a inclusão social e criação de alternativas 
de renda para os agricultores mais pobres (CANUTO, 1998, apud MATTOS et al., 2006, p.24). 
 
Pode-se dizer que todo sistema agroecológico também é orgânico, mas nem todo 

sistema orgânico é agroecológico. Contudo, essa diferenciação não significa dizer que o 

sistema orgânico, na sua forma mais comum da simples substituição de insumos químico-

sintéticos por insumos orgânicos, não possa ser encarado como uma etapa intermediária do 

processo de transição agroecológica, conforme a concepção de Gliessman (2005), na medida 

em que o agricultor esteja consciente das limitações que tal sistema ainda oferece para 

alcançar a sustentabilidade agrícola, e também esteja disposto a avançar na transição.  

 Os agricultores familiares abordados no estudo estão legalmente certificados como 

“orgânicos” e já exportaram três safras de café com os selos “CHÃO VIVO/BCS”. Entretanto, 

os seus sistemas produtivos se apresentam, em média, bem contrastantes com o ideal 

agroecológico, no nível da referida substituição de insumos. As propriedades não são 

concebidas e organizadas de modo integrado e voltado à autosuficiência, como 

agroecossistemas que precisam ser redesenhados, de modo que ainda mantêm uma 

significativa dependência de insumos externos, agora não mais químico-sintéticos e sim 

orgânicos. 

Uma das dificuldades relatadas nas entrevistas, por 3/9 dos agricultores orgânicos, foi 

a disponibilidade de adubos orgânicos, que reflete justamente a falta dessa visão 

agroecológica. E essa é a realidade não somente dos agricultores que chegaram a relatar tal 

dificuldade, mas de todos que foram abordados, embora já tenham obtido alguns ganhos 

importantes, como a obtenção de insumos orgânicos, em parte, com o aproveitamento de 

recursos internos da propriedade, conduzindo uma cafeicultura bem menos dependente de 

insumos externos (de origem industrial) que a convencional. Conforme mostrado na tabela 1, 
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essa dependência foi reduzida em mais de 50%, o que contribui para resgatar a autonomia do 

agricultor familiar, tão corroída pela modernização tecnológica.  

Outro fator limitante da sustentabilidade desses agricultores é a ênfase excessiva dada 

a um só produto (café orgânico) para exportação, tornando-os muito dependentes e 

vulneráveis às instabilidades do mercado externo, como foi o caso da recente crise econômica 

mundial, acentuada em 2009, que levou a uma grande retração desse mercado. Essa 

dependência é maior que a dos cafeicultores convencionais, pois o mercado interno de café 

orgânico ainda é pequeno e muito elitizado. Além disso, tal situação contraria o princípio 

agroecológico da diversificação de culturas, que confere maior estabilidade ecológica à 

propriedade como um todo, de acordo com Gliessman (2005). 

A posição desfavorável do sistema orgânico, em termos de produtividade, aponta o 

grande desafio de aperfeiçoar a eficiência técnica desse sistema para torná-lo mais 

competitivo economicamente e aproximá-lo mais do ideal agroecológico. A prestação de uma 

assistência técnica diferenciada é uma das condições necessárias, representando outra 

dificuldade relatada nas entrevistas, por 6/9 dos agricultores orgânicos, juntamente com a 

baixa produtividade. Articuladamente a essa assistência, se faz urgente desenvolver mais 

projetos de pesquisa voltados para a redução dos custos e a otimização da produtividade, entre 

outros aspectos, em consonância com os princípios agroecológicos. A produção e a 

reciclagem internas de biomassa parecem ser alguns dos pontos-chave a serem trabalhados. 

É claro que essa questão da assistência técnica diferenciada está intimamente 

relacionada com as mudanças institucionais nos rumos da pesquisa, do ensino e da extensão 

rural no Brasil que também se fazem necessárias, conforme destacaram Mattos et al. (2006). E 

vale acrescentar a preocupação de Assis (2002) de que não bastam tais mudanças, definindo 

linhas de trabalho com enfoque agroecológico, pois também é preciso haver a mudança de 

atitudes dos pesquisadores e extensionistas. 

Também é preciso questionar até que nível o diferencial de preço (prêmio) entre o café 

orgânico e o convencional deve ser mantido para não comprometer a viabilidade do sistema 

orgânico, sabendo que esse prêmio tem sido, geralmente, o maior estímulo aos cafeicultores 

familiares para conversão. Assim, retirando-se o prêmio (57,1% a mais por saca), observou-se 

que o sistema orgânico passou a ser inviável economicamente. Portanto, fica evidenciada, nas 

condições técnicas e econômicas dadas, a dependência desse prêmio para viabilizar a 

cafeicultura orgânica, pois o mesmo acaba compensando, total ou parcialmente, a 

produtividade menor que a obtida no sistema convencional. Tanto que 8/9 dos agricultores 
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abordados afirmaram que o prêmio é condição necessária para continuarem adotando o 

sistema orgânico. 

Por sua vez, dificuldades como o custo da certificação, relatada por 6/9 dos 

agricultores orgânicos abordados, a falta de recursos próprios e a falta de incentivo e apoio do 

poder público, relatadas por 2/9 dos agricultores, justificam a necessidade de possibilitar o 

acesso a uma modalidade de crédito rural que atenda as exigências e peculiaridades do 

processo de transição agroecológica. Condições adequadas de volume de recursos, prazo de 

pagamento, carência e taxa de subsídio se tornam essenciais para a viabilidade econômica da 

produção orgânica/agroecológica, principalmente na fase de transição, que envolve um 

período marcado, em geral, por queda de produtividade e aumento nos custos. 

Até mesmo uma política governamental de fomento seria, muitas vezes, necessária e 

estratégica como estímulo econômico inicial à transição agroecológica, considerando que 

somente a expectativa de recebimento do prêmio de mercado seria insuficiente. Mesmo 

porque o valor do prêmio pode não ser o bastante para cobrir os custos da transição, o que já 

foi demonstrado em estudos como o de Calo e Wise (2005). E vale destacar que a certificação 

tem um peso significativo no COT (média de 9,3%,no caso do grupo da ACAOFI, conforme o 

gráfico 2), sendo que o produto gerado durante o período de transição ainda não pode ser 

comercializado como orgânico.  

Tais intervenções políticas seriam condizentes com a extrema relevância 

socioambiental que a produção orgânica/agroecológica pode vir a ter, caso seja aperfeiçoada a 

sua eficiência técnica, e que se traduz em segurança alimentar, saúde pública e conservação 

dos recursos naturais e do espaço vital, além do potencial para favorecer a permanência das 

famílias no campo em melhores condições socioeconômicas. 

O Governo Federal instituiu o Pronaf Agroecologia, a partir da safra 2005/2006, como 

uma nova linha de crédito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar) voltada para incentivar a produção agroecológica. Embora ainda seja pouco 

conhecida, essa linha de crédito não vem tendo aceitação pelos agricultores familiares cientes, 

tanto que no Território do Caparaó-ES ainda não foi feito nenhum contrato nessa linha. No 

plano safra 2010/2011, o prazo de pagamento e a carência da linha Pronaf Investimento 

(convencional) foram mais vantajosos. 

Nas tabelas 3 e 4 são apresentados os resultados da análise de sensibilidade, na qual 

foi introduzida uma variação de +10% no valor unitário dos itens de custo direto e de –10% 
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na produtividade e nos preços recebidos pelos cafés em comparação, podendo observar os 

efeitos dessa variação sobre a rentabilidade do cafeicultor.  

  
Tabela 3 – Comportamento da renda líquida total (RLT) decorrente de variações desfavoráveis 

de 10% nos itens de custo direto, na produtividade e no preço do café – sistema 
orgânico 

 
Item 

RLT  
Redução (R$) Índice 

Certificação -107,46 6,05 
Outros insumos e serviços 
Fertilizantes e protetores  

-127,16 
-239,25 

7,16 
13,47 

Mão de obra  -648,34 36,51 
Produtividade -1775,69 100,00 
Preço do café -1775,69 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
Tabela 4 – Comportamento da renda líquida total (RLT) decorrente de variações desfavoráveis 

de 10% nos itens de custo direto, na produtividade e no preço do café – sistemas 
convencionais  

 
Item 

RLT – I* RLT – II* RLT – III* 
Redução 

(R$) 
Índice Redução 

(R$) 
Índice Redução 

(R$) 
Índice 

Outros insumos e serviços  
Fert./corretivos/agrotóxicos  

-66,05 
-105,38 

13,34 
21,28 

-127,78 
-248,34 

12,90 
25,07 

-185,13 
-316,12 

12,46 
21,28 

Mão de obra  -254,93 51,47 -401,70 40,55 -489,76 32,96 
Produtividade -495,28 100,00 -990,56 100,00 -1485,84 100,0 
Preço do café -495,28 100,00 -990,56 100,00 -1485,84 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 
*Produtividades esperadas: I = 20sc/ha; II = 40sc/ha; III = 60sc/ha. 

 
Em todos os sistemas de produção, a renda líquida total mostrou-se mais sensível às 

variações na produtividade e no preço do café. A produtividade teve o mesmo efeito do preço 

porque foi pressuposto que os custos se mantiveram constantes com a variação na 

produtividade. A grande sensibilidade aos choques na produtividade e no preço do café revela 

que essas são as variáveis estratégicas, tanto nos sistemas convencionais como no orgânico, 

pois exercem a maior influência na rentabilidade do cafeicultor.  

Verificou-se que o custo operacional total não é coberto se o preço cair mais de 8,7% e 

22,9%, respectivamente, para os cafés convencionais dos sistemas II e III (produtividades de 

40 e 60sc/ha). E no caso do café orgânico, esse custo não é coberto se o preço cair mais de 

29,9%.A sensibilidade da renda líquida total ao choque no valor da mão de obra ficou em 

segundo lugar, para todos os sistemas de produção. Entre os sistemas convencionais 

analisados, notam-se diferenças na sensibilidade devido ao peso relativo da mão de obra nos 
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respectivos custos de produção.  O sistema convencional-I (produtividade de 20sc/ha) foi o 

mais sensível.  

Quanto à variação nos preços dos insumos para aplicação via solo ou foliar 

(fertilizantes, corretivos, protetores e agrotóxicos), as rendas dos sistemas convencionais 

foram bem mais sensíveis que a renda do orgânico, o que confirma a grande dependência que 

tais sistemas têm desses insumos, conforme já discutido antes. Um exemplo dessa 

sensibilidade foi o que ocorreu no ano agrícola 2008/2009, quando os preços dos fertilizantes 

químico-sintéticos subiram cerca de 70% (em média) em relação ao ano anterior, 

inviabilizando muitos cafeicultores convencionais do Território do Caparaó-ES. 

Outra grande diferença observada entre os sistemas comparados se refere à 

certificação, a qual representa um custo significativo específico da produção orgânica. 

 

6. Conclusões 

 

O estudo demonstrou que o único sistema de produção de café arábica inviável foi o 

convencional com produtividade de 20sc/ha e que o sistema orgânico obteve as maiores 

rentabilidades, apesar de ter apresentado os maiores custos unitários. Entre os sistemas 

convencionais analisados, os melhores resultados econômicos foram proporcionados pelo 

sistema que produziu 60sc/ha. 

A análise de sensibilidade revelou que a produtividade e o preço do café são as 

variáveis que exercem a maior influência na rentabilidade do cafeicultor familiar, tanto nos 

sistemas convencionais como no orgânico, seguidas da mão de obra. E que a certificação, no 

caso da produção orgânica, tem uma influência significativa. 

Vale ressaltar que o fato das externalidades ambientais negativas, geradas pelos 

sistemas convencionais, não terem sido computadas na análise, minimizou os reais custos 

associados a esses sistemas, o que reforça a importância de se definir, o mais rápido possível, 

os procedimentos metodológicos para incluir tais externalidades na contabilidade da 

cafeicultura. 

Constatou-se que a produção em sistema orgânico foi muito dependente do 

recebimento do prêmio para se tornar viável, pois apresentou a menor produtividade. Diante 

dessa posição desfavorável do sistema orgânico, em termos de produtividade, se coloca o 

grande desafio de aperfeiçoar a sua eficiência técnica, visando torná-lo mais próximo do ideal 

agroecológico e mais competitivo economicamente.  
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Para enfrentar tal desafio é necessário garantir as condições institucionais de incentivo 

e valorização dos sistemas de produção orgânica/agroecológica, que sejam pelo menos 

semelhantes àquelas historicamente vigentes para os sistemas convencionais, envolvendo a 

pesquisa, o ensino e a extensão rural. Somente assim os sistemas orgânicos/agroecológicos 

poderão demonstrar todo o seu potencial agronômico, permitindo uma avaliação técnica e 

econômica mais consistente dos mesmos, como parte de futuros estudos sobre a 

sustentabilidade dos agricultores familiares do Território do Caparaó-ES. 
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