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Abstract 
 
The study aims to identify, using the technique of discriminant analysis, the variables that 
affect the economic outcome of plots in coffee industry. The study is characterized as 
explanatory research approach with quantitative data. The collected data is related to the 
activity plots of coffee 2010-2011 harvest, worked in a rural organization. For data analysis, 
was used as the statistical analysis discriminant. We first calculated the economic result of the 
stands, and then classified into two groups: Group 1 - positive economic result and Group 2 - 
negative economic result. To analyze the results were defined nine variables. According to the 
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result of the discriminant function, only the variable productivity of the stands was selected as 
the largest contributor to estimate the economic result of positive or negative fields. 
Calculated the centroids of Groups 1 and 2, drew up a classification of results depending on 
the expected amount of bags produced per block. Thus, the function resulting from the 
discriminant analysis can contribute to the organization's rural manager make decisions based 
on the outcome anticipated projected economic, considering the characteristics of the plots of 
coffee activity.  
 

Keywords: Economic Performance. Theory of costs. Activity coffee.  
 

1. Introdução 

 

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

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

transformação e processamento, de distribuição de produtos agrícolas e de outros bens que 

utilizam como matéria-prima esses produtos agrícolas. 

Uma das atividades do agronegócio é o complexo do café, denominado de cadeia 

produtiva ou sistema agroindustrial do café. A produção de café é uma atividade de elevada 

relevância socioeconômica no desenvolvimento do Brasil. Conforme a Associação Brasileira 

da Indústria do Café - ABIC (2011), o Brasil possui 2.056.422 hectares de área cafeeira em 

produção e em 2011 o país produziu 43,5 milhões de sacas. Com relação à exportação, dos 

principais produtos exportados o café representa 9,2% das exportações totais do país. 

Em função dessa importância no agronegócio, é necessário que os gestores das 

organizações rurais conheçam os fatores que influenciam a condução da atividade visando 

resultados econômicos. E os fatores que afetam esse resultado podem ser classificados em 

dois grupos: fatores externos ou incontroláveis como o clima, o mercado, a política agrícola e 

os fatores sobre os quais os gestores controlam como, o tamanho do negócio, a produtividade, 

a eficiência da mão de obra e das máquinas, os custos de produção, ou seja, a tecnologia.  

Os custos de produção são compostos por insumos fixos e variáveis, como 

equipamentos diretos e indiretos necessários para a realização do processo de produção, mão 

de obra e insumos em geral. Deve-se considerar, também, na apuração do resultado 

econômico a remuneração do capital, incluindo a terra e o custo do capital necessário para a 

condução das atividades, ou seja, o custo de oportunidade.    

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é identificar, através da técnica de análise 

discriminante, as variáveis que interferem no resultado econômico de talhões na atividade 

cafeeira.  
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Tendo em vista a importância de se estudar o resultado econômico da atividade 

cafeeira, este trabalho justifica-se no sentido de contribuir para a geração de conhecimentos 

relacionados à análise das variáveis que contribuem para o resultado econômico, e 

proporcionar informações para a decisão dos gestores das organizações rurais, no sentido de 

melhoria da gestão dos custos de produção e na condução das atividades no setor cafeeiro. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, é apresentada a introdução, 

seguida do referencial teórico e do modelo conceitual, nos quais são abordados os temas 

teoria dos custos e resultado econômico; na sequência, apresentam-se a metodologia e os 

resultados, encerrando-se com as conclusões do estudo. 

 

2. Referencial teórico e modelo conceitual 

 

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

conceitual são: (i) Teoria dos custos e (ii) Custos de oportunidade e resultado econômico, 

apresentados em termos de revisão de literatura, nas subseções a seguir. 

 

2.1. Custos de produção 

 

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

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

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

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

frente, para trás e para os lados –, que apresenta sobre os outros setores da economia”. 

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

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

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

agrícolas e itens produzidos com eles”. 

De acordo com Andrade (2001), a gestão da organização rural, elo mais competitivo 

do agronegócio, deve considerar o tamanho e volume das culturas; o rendimento das culturas 

e das criações; a combinação e seleção das atividades; a produtividade da mão de obra e a 

eficiência das máquinas e equipamentos como variáveis para a definição de objetivos, de 

estratégias organizacionais e produtivas, bem como para a análise do custo de produção. 
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O custo de produção é definido como o total de gastos realizados pela empresa com a 

utilização da combinação mais econômica dos fatores produtivos, por meio da qual é obtida 

uma quantidade de produção (VASCONCELLOS; GARCIA, 2008). 

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

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

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

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

ciclo produtivo. 

Na análise da produção, conforme Vilas Boas et al. (2011), a análise dos custos de 

produção consiste em classificar os insumos em fixos e variáveis. Fixo é um insumo cuja 

quantidade não pode ser alterada rapidamente quando as condições de mercado indicam uma 

mudança na produção. E variável é um insumo cuja quantidade pode ser alterada rapidamente 

quando as condições de mercado indicam uma mudança no sistema produtivo.  

 Conforme Reis (2002) e Pindyck e Rubinfeld (2009), os custos fixos não variam com 

o nível de produção e são eliminados quando a empresa deixa de operar e não são assimilados 

totalmente pelo produto no curto prazo, ou seja, é considerada apenas a parte de sua vida útil, 

via depreciação, podendo citar como exemplo no setor agrícola as terras, benfeitorias, 

máquinas, equipamentos, impostos e taxas fixas, formação de lavouras, obras de irrigação e 

drenagem, entre outros. 

 Já os custos variáveis variam quando o nível da produção varia e são totalmente 

incorporados ao produto no curto prazo, como fertilizantes, defensivos, combustíveis, 

alimentação, medicamentos, manutenção, serviço de mão de obra e serviços de máquinas e 

equipamentos no setor agrícola (REIS, 2002; PINDYCK; RUBINFELD, 2009).  

Araújo (2005) cita algumas medidas passíveis de serem implementadas, visando à 

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

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

agroindustriais verticais; (iv) diminuição dos elos da cadeia produtiva antes e/ou depois da 

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

entidades associativas e (vii) diferenciação de produtos. 

A produtividade é um fator que exerce influência no custo de produção. Conforme 

Araujo (2005), a produtividade representa a produção obtida por determinada unidade 

produtiva, como área, mão de obra, maquinário. 
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No que tange aos custos de produção, o estudo de Duarte et al. (2011) conclui que 

certas variáveis de custos da produção da soja, apresentaram correlação linear com a receita 

bruta, enquanto outras não apresentaram essa tendência. 

Já o estudo de Moreira et al. (2011) teve como finalidade conhecer os custos da 

produção de fibras vegetais a partir dos cultivos de malva e juta nas formas de produção 

tradicional e tecnológica. Como resultado, o estudo possibilitou o conhecimento dos custos 

das duas formas de produção, tradicional e tecnológica, das quais, na primeira ocorreu um 

resultado negativo, enquanto que com a utilização de tecnologia, apenar do surgimento de 

novos custos, ocorreu um resultado positivo. 

Ao comparar os custos de produção inerentes ao Sistema de Criação ao Ar Livre 

(SISCAL) e ao Sistema de Criação em Confinamento de Ciclo Completo (SISCON) do setor 

de suinocultura, o estudo de Carvalho e Viana (2011) mostrou diferenças de custos 

significativas entre os dois sistemas de produção. O SISCAL apresentou menores custos fixos 

e variáveis, mas maior ciclo de produção e menor controle do processo de engorda dos 

animais. Já o SISCON apresentou maiores custos fixos e variáveis, mas menor ciclo de 

produção e maior controle no desenvolvimento dos animais. Com isso, esses autores 

concluíram que o mais importante não é o sistema de produção a ser escolhido, mas sim 

entender quais os objetivos dessa produção, pois não há um sistema totalmente superior ao 

outro. 

Analisando os custos de produção, as expectativas de retorno do investimento e os 

riscos associados ao agronegócio do milho para a produtividade de 120 e de 150 

sacas/hectare, a pesquisa de Souza et al. (2010) evidenciou que resultados obtidos por valores 

modais sinalizaram rentabilidade baixa e riscos expressivos para os dois níveis de 

produtividade. Com relação à Simulação de Monte Carlo, os resultados mostraram que, em 

85% das vezes, o Retorno Adicional Decorrente do Investimento (ROIA) da estratégia de 

baixa produtividade superou o ROIA da estratégia de alta produtividade. 

O estudo de Alves et al. (2012) analisou a economicidade da produção do algodão e 

identificou que o custo operacional dessa cultura no sistema adensado variou entre R$ 

2.657,58 e R$ 3.292,48. Os fertilizantes responderam por 17% do desembolso; os inseticidas, 

15%; e os herbicidas, 9%, em média. Além desses custos operacionais, as operações 

mecânicas,em que a colheita é a mais representativa, chegou a 14% dos custos em questão. O 

estudo ainda identificou que a rentabilidade, devido às diferenças de produtividade, oscilou 
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entre -34% a +33%, evidenciando que a tecnologia pode não ser eficiente em melhorar a 

rentabilidade de todos os produtores. 

Com o objetivo de identificar e evidenciar a carga tributária na formação dos custos de 

produção para o segmento produtor de leite e em sua comercialização, o estudo de 

Capobiango e Abrantes (2011) mostrou que os custos de produção, bem como, seus 

componentes e os impostos incidentes sobre eles, são fatores importantes que refletem na 

competitividade de toda a cadeia produtiva, tendo a tributação como um fator agravante na 

relação entre os diferentes segmentos das cadeias agroindustriais. 

Ao estudar a gestão estratégica de custos na cadeia de valor do leite, o estudo de Hofer 

et al. (2010) conclui que a indústria de transformação contribuiu com a maior parcela do 

preço final ao consumidor. Já os elementos de custos mais representativos são a matéria-

prima e o transporte, bem como, no caso do leite integral longa vida UHT, a embalagem, que 

corresponde a 19% do valor pago pelo consumidor. 

Com o objetivo de investigar a utilização da margem de contribuição no processo de 

tomada de decisão de uma empresa de laticínios de médio porte do estado da Paraíba, o 

estudo de Martins et al. (2010) evidencia que a margem de contribuição pode auxiliar os 

gestores na definição do mix de produção e da política de vendas dos produtos da empresa, 

pois lhes propicia informações consistentes sobre a contribuição efetiva que cada produto 

proporciona ao lucro da empresa, indicando quais os territórios de vendas mais rentáveis para 

a empresa e onde as vendas devem ser incentivadas. 

Já o estudo de Fehr et al. (2012), ao buscar identificar as variáveis de custos do café 

arábica que evidenciaram diferenças significativas no período de 2003 a 2009, percebeu-se 

que, praticamente, não houve oscilação nos custos entre os anos analisados. Segundo o 

estudo, os itens que mais impactaram os custos totais foram mão de obra temporária e fixa 

(32%), bem como fertilizantes e agrotóxicos (30%). 

Também relacionado à cultura do café, o estudo de Reis et al. (2001) apresentou uma 

proposta de planilha com os custos de produção em diferentes faixas de produtividade. Como 

resultado, o estudo em questão identificou que os itens que mais afetaram os custos de 

produção foram a formação de lavoura, no caso dos recursos fixos, e os gastos com a mão-de-

obra, principalmente a temporária. Além disso, esses autores também concluíram que a 

cafeicultura responde à economia de escala e, no geral, a safra cafeeira de 1998/99 apresentou 

uma situação de lucro econômico. 
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Com isso, fica evidente a existência de vários estudos discutindo os custos de 

produção em diversas atividades relacionadas a complexos agroindustriais, tanto de pecuária, 

como no caso da suinocultura e do leite; como agrícolas, listando a produção da soja, do 

milho, e até mesmo, do café. Sendo assim, é reforçada a importância de estudos que discutem 

a temática custos de produção.  

Na sequência serão discutidos os conceitos de custos de oportunidade e resultado 

econômico, bem como, será apresentado trabalhos científicos que discutiram tais temas. 

 

2.2. Custos de oportunidade e resultado econômico  

 

 Após a determinação dos custos de produção, o próximo passo é identificar se a 

empresa tem resultado econômico com a atividade produtiva. Para isso, além de identificar os 

custos fixos e variáveis, é necessária a identificação dos custos de oportunidade. 

 De acordo com Reis (2002), a comparação do preço recebido pelo produto agrícola 

com os custos totais médios obtém-se a análise econômica da atividade. A análise econômica 

permite identificar se o empreendimento está operando com lucro, ou seja, se os recursos 

empregados no processo de produção estão sendo remunerados, além de verificar como está a 

rentabilidade da atividade em questão, comparada a outras alternativas de emprego do tempo 

e capital (OLIVEIRA et. al., 2010). 

 O resultado da atividade produtiva pode ser medido pelo preço do produto ou pela 

receita média (RMe). O custo total (CT) é a soma dos custos fixos totais (CFT) e variáveis 

totais (CVT). Para apurar o custo total médio (CTMe), divide-se o CT pela quantidade (q) 

produzida. E para obter o custo fixo médio (CFMe) e o custo variável médio (CVMe), 

dividem-se os respectivos custos totais pela quantidade produzida. 

 Já o custo operacional total (CopT) é o custo de todos os recursos que exigem 

desembolso monetário para sua reposição, como gastos com insumos, mão de obra, 

manutenção, despesas gerais, inclusive as depreciações dos recursos fixos, e somando-se o 

custo operacional ao custo de oportunidade, obtém-se o custo econômico (REIS, 2002).  

Para Pindyck e Rubinfeld (2009), os custos de oportunidade são os custos associados 

às oportunidades que serão deixadas de lado, caso a empresa não empregue os recursos da 

melhor maneira possível. 

Reis (2002) e Vasconcellos e Garcia (2008) definem o custo de oportunidade como o 

retorno que o capital utilizado na atividade agrícola estaria proporcionando caso estivesse 
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sendo aplicado em outras alternativas. O custo de oportunidade permite verificar a viabilidade 

econômica de uma atividade, ou seja, se o retorno financeiro é igual ou superior às 

alternativas de uso do capital, sendo este custo estimado a partir do que poderia ser ganho no 

melhor uso alternativo. 

Para Stiglitz (2003), os custos de oportunidade são os verdadeiros custos do 

investimento dos insumos utilizados. Segundo Varian (2006), ao fazer a definição econômica 

dos custos, é necessário avaliar cada fator de produção em seu preço de mercado, ou seja, seu 

custo de oportunidade. Já Pindyck e Rubinfeld (2009) faz a distinção entre lucro contábil e 

lucro econômico. Para esses autores, lucro contábil é a diferença entre a receita e os fluxos de 

caixa relacionados ao pagamento de mão de obra e de matérias-primas e às despesas de juros 

e de depreciação, enquanto lucro econômico leva em consideração o custo de oportunidade. 

Ao definir rendimento econômico, Stigliz (2003) afirma que é a diferença entre a 

definição de lucro contábil e econômico. Para o autor, o rendimento econômico é a diferença 

entre o preço que é efetivamente pago e aquele que deveria ser pago para que o bem ou 

serviço fosse produzido. Varian (2006, p. 442) define lucro “como os pagamentos a um fator 

de produção que ultrapassam o pagamento mínimo necessário para ter o fator ofertado”. Já 

Pindyck e Rubinfeld (2009, p. 260) define renda econômica “como a diferença entre o valor 

que as empresas estão dispostas a pagar por um insumo e o menor valor necessário para 

adquiri-lo”. 

A Figura 1 permite analisar as situações econômicas da comparação entre o preço do 

produto ou sua receita média, no caso da existência de subprodutos, e o custo médio total. 

 

 
Figura 1. Situações de análise econômica 

Fonte: Reis (2002). 
 

 
 A figura 1 apresenta quatro situações econômicas, conforme Reis (2002) e Pindyck e 

Rubinfeld (2009), descritas a seguir: 

a) Lucro supernormal – ocorre quando a receita média ou o preço for maior que o 

custo total médio, também denominado lucro econômico. É uma situação em a 
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atividade está obtendo retornos maiores que as melhores alternativas possíveis de 

emprego do capital.    

b) Lucro normal – ocorre quando a receita média ou preço for igual ao custo total 

médio. Evidencia que a atividade está obtendo retornos iguais aos que seriam 

conseguidos nas melhores alternativas de emprego dos recursos. 

c)  Processo de descapitalização – nesta situação a receita média é maior que o custo 

variável médio e menor do que o custo total, ou seja, está pagando os custos 

variáveis e parte dos custos fixos; a tendência é de retração no médio e longo prazo 

com saída da atividade. 

d) Atividade subsidiada – já nesta situação, a receita média é menor que o custo 

variável médio. Ao persistir tal situação, a atividade deve ser encerrada, ocorrendo 

a necessidade de subsidiar inclusive os recursos variáveis. 

 

Vários estudos analisaram a influência dos custos de oportunidade nas empresas bem 

como o resultado econômico das mesmas. Dentre eles, a pesquisa de Vellani et al. (2010) 

buscou analisar se o uso do custo de oportunidade pode revelar informações complementares 

no processo de tomada de decisão em relação a três alternativas possíveis para o subproduto 

caroço de algodão. Como resultado, essa pesquisa concluiu que para tomar uma decisão sobre 

uma alternativa, a empresa necessita, além de identificar os investimentos, as receitas e os 

gastos, ponderar o custo de oportunidade. Além disso, com a presente pesquisa, foi 

identificado que a aplicação do conceito “custos de oportunidade” exige que os cenários 

comparados não tenham receitas provenientes do mesmo produto. 

Ao estudar o custo de oportunidade do pequi, o estudo de Grzebieluckas et al. (2010) 

conclui que tal custo de oportunidade é significativo, chegando a ser maior do que o valor da 

principal produção agrícola, particularmente nos casos das culturas de soja e arroz. Segundo o 

estudo, geralmente as culturas de mandioca e cana-de-açúcar apresentaram valor de produção 

acima do custo de oportunidade, sendo, portanto, mais atrativas em termos econômicos. 

No que se refere à viabilidade econômica, o estudo de Buss e Duarte (2010), 

estudando a atividade leiteira no Mato Grosso do Sul, concluiu que considerar somente as 

receitas oriundas da venda de leite não foram suficientes para cobrir as despesas de custeio, 

bancar os custos com depreciação de máquinas e instalações e o custo de oportunidade. No 

entanto, segundo o estudo em questão, as receitas do leite, somadas às receitas de venda de 
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bezerros e de vacas de descartes geraram saldo positivo nos resultados econômicos da 

atividade no período estudado. 

Já o estudo de Amaral et al. (2012), averiguando a viabilidade econômica da cultura da 

batata, identificou que o retorno e o valor adicionado gerados pela atividade, bem como o 

impacto social causado e a viabilidade econômica, beneficiaram ao produtor rural e todo o 

processo produtivo. No que se refere ao cultivo de soja, o estudo de Andrade et al. (2012) 

evidenciou resultados positivos através de métodos de análise de custos, evidenciando a 

viabilidade e a rentabilidade obtida na cultura da soja. Além disso, o estudo possibilitou a 

conclusão de que o conhecimento do comportamento dos custos é fator primordial para a 

administração e controle da organização rural. 

Ao estudar a viabilidade econômica da produção de café arábica comparando três 

sistemas convencionais e um sistema orgânico, tendo em vista a sustentabilidade dos 

produtores familiares, o estudo de Siqueira e Souza (2012) demonstrou que o único sistema 

de produção inviável foi o convencional com produtividade de 20sc/ha. Além disso, o estudo 

evidenciou que o preço recebido pelo café foi a variável que exerceu a maior influência na 

rentabilidade dos produtores familiares. Outro ponto relevante identificado pelo estudo foi 

que o sistema orgânico é 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. 

Nesse mesmo contexto, o estudo de Freire et al. (2012) avaliou a eficiência econômica 

da alocação dos recursos produtivos da cafeicultura no Sul de Minas Gerais. Os atures 

identificaram que, em média, os cafeicultores apresentam eficiência econômica de 64,08%. 

Nesse estudo foi considerado o produtor de café economicamente eficiente aquele em que a 

medida de eficiência econômica (EE) fosse igual ou maior 90,0%, e o percentual de 

cafeicultores que atingiram esse escore mínimo de eficiência foi de 13,4%. Os resultados 

indicaram uso ineficiente dos recursos produtivos na maioria dos casos, tanto técnica quanto 

economicamente. 

Com o objetivo de avaliar a influência da mecanização na viabilidade econômico-

financeira da exploração da cafeicultura, na região sul do estado de Minas Gerais, o estudo de 

Lanna e Reis (2012) concluiu que, a utilização da mecanização na colheita do café, quando 

possível, tem impacto significativo na composição de custos, o que influencia diretamente o 

desempenho do empreendimento cafeeiro na região sul de Minas Gerais. Por fim, cabe 
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destacar que o preço do café tem influência na viabilidade econômico-financeira do 

investimento cafeeiro, sendo fundamental para a sua rentabilidade. Dessa forma, os autores 

comentaram que o empresário rural deve efetuar um gerenciamento que priorize o 

planejamento e a gestão de custos, buscando a otimização dos recursos produtivos aplicados 

na cafeicultura, além de poder utilizar mecanismos de comercialização para minimizar o risco 

de variabilidade dos preços do café como mercado de futuros, por exemplo. 

Ainda relacionado à atividade cafeeira, o estudo de Lima et al. (2012) pesquisou os 

níveis de eficiência econômica dos recursos produtivos da cafeicultura mineira, identificando 

variações na geração de resultados apurados por meio das metodologias paramétrica e não-

paramétrica. Como resultado, o presente estudo afirmou que as metodologias Análise 

Envoltória dos Dados (DEA) e Fronteira Estocástica não apontaram resultados diferentes ao 

separar os produtores de café por suas eficiências econômicas. 

Já o estudo de Bassani e Breda (2012) buscou verificar a viabilidade técnica e 

econômica da cultura do arroz irrigado em face aos modelos tecnológicos de cultivo, primeiro 

plantio, segundo plantio e soqueira. Como resultado, o estudo mostrou que a tecnologia mais 

viável tanto em condições produtivas, financeiras e processuais é a tecnologia soqueira, sendo 

que nas condições apresentadas, essa tecnologia é a mais adequada e rentável a ser adotada 

após o cultivo da tecnologia de primeiro plantio. 

No entanto, em contra senso ao que foi discutido até o presente momento, o estudo de 

Medeiros et al. (2012) verificou que os administradores rurais, em sua maioria, não controlam 

os gastos de suas produções. Eles estão satisfeitos na atividade rural, mas não sabem se 

operam com lucro ou prejuízo. Segundo o estudo, a maioria desconhece as terminologias de 

apuração de resultado da produção e, inclusive, compreende incorretamente que o lucro 

representa os recebimentos resultantes das vendas dos produtos. 

Na sequência será apresentado o modelo conceitual do estudo. 

 

2.3. Modelo conceitual 

 

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

para atingir o objetivo do estudo, conforme a figura 2.  

O modelo conceitual elaborado visa evidenciar a relação e o efeito da receita, dos 

custos de produção e de oportunidade, do tipo de colheita e da produtividade no resultado 

econômico por talhão na atividade cafeeira.  
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Para isso, foram elaboradas cinco hipóteses visando atingir o objetivo estabelecido. 

Receita Total  H1

Custos Opearcionais  H2
Resultado

Custo de Oportunidade  H3 Econômico

Tipo de Colheita  H4

Produtividade  H5

 
Figura 2. Modelo conceitual do referido estudo 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 
Essas hipóteses podem ser expressas nos seguintes conceitos: 

� H1: Existe relação positiva e significativa entre a receita total e o resultado econômico 

por talhão. 

� H2: Existe relação negativa e significativa entre os custos operacionais e o resultado 

econômico por talhão. 

� H3: Existe relação negativa e significativa entre o custo de oportunidade e o resultado 

econômico por talhão. 

� H4: O tipo de colheita influência positiva e negativamente o resultado econômico por 

talhão. A influência será positiva quando a colheita for mecanizada e negativa, quando 

a colheita for manual. 

� H5: Existe relação positiva e significativa entre a produtividade e o resultado 

econômico por talhão. 

  

3. Metodologia 

3.1. Enquadramento metodológico 

 

Define-se a pesquisa a ser desenvolvida como sendo de natureza explicativa, pelo fato 

de ter como intuito principal a busca de um maior conhecimento sobre os efeitos dos custos 

que compõem o resultado econômico por talhão na atividade cafeeira. Para Gil (1999), 

pesquisas explicativas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, buscando explicar a razão, o porquê das 

coisas.  
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa proposta apresenta enfoque quantitativo 

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

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

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

uma margem de segurança quanto às inferências”. 

 

3.2. Procedimentos metodológicos         

 

Os dados para o estudo compreendem a safra da commodity café dos anos de 2010-

2011 coletados em uma organização rural. A organização possui aproximadamente 820.000 

pés da planta café, distribuídos em 264 hectares, divididos em 42 talhões. Os dados foram 

coletados por meio de análise documental referente ao registro dos valores das operaçãoes da 

referida safra por talhão. A variável dependente, as variáveis independentes e suas descrições 

são apresentadas no quadro 1. 

 
 Quadro 1. Descrição das variáveis estudadas no estudo, no período 2010-2011 

Variável Dependente Descrição 

RESULECO - Resultado Econômico por Talhão 

Resultado econômico evidencia a diferença entre a 
receita total e os custos operacionais e de 
oportunidade, podendo ser positivo ou negativo. 

 
Variáveis Independentes Descrição 

 HA - Hectares  Total de hectares por talhão. 

INDMANUAL - Índice de Colheita Manual  Indica qual a proporção de colheita de forma manual. 

INDIMECANI - Índice de Colheita Mecanizada 
Indica qual a proporção de colheita de forma 
mecanizada.  

 
PRODUTIV - Produtividade Relação da quantidade de sacas colhidas por hectare. 

 

 

RECTOTAL - Receita Total 
Quantidade de sacas colhidas vezes o preço de 
mercado da saca.  

 PRODSC - Produção de Sacas Quantidade de sacas colhidas por talhão. 

 

CUSTOOPER - Custos Operacionais 

Representam os custos fixos e variáveis como 
administração, tratos culturais, colheita, manutenção 
com máquinas e equipamentos, depreciação dos bens 
móveis e imóveis. 

 

CUSTOOPOR - Custo de Oportunidade 

Refere-se ao custo do capital investido na terra e no 
capital gasto na safra caso fosse aplicado 
alternativamente a uma taxa de juros real de 6% ao 
ano. 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Os dados referentes às variáveis apresentadas foram coletados individualmente por 

talhão; dessa forma, a análise compreende 42 casos e 9 variáveis.  
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Para a análise dos dados foi utilizada como técnica estatística a análise discriminante, 

evidenciando os resultados descritivivos, a análise de correlação das variáveis e a função 

discriminante, sendo os cálculos realizados por meio do Software Statistical Package for the 

Social Sciences-SPSS. 

Conforme Hair (2005) e Malhotra (2006), a análise discriminante é uma técnica 

estatística apropriada para quando a variável dependente é categórica (nominal ou não-

métrica) e as variáveis independentes são métricas. Seus objetivos são: (i) estabelecer funções 

discriminantes, ou combinações lineares das variáveis independentes ou previsoras, que 

melhor discriminem entre as categorias da variável dependente (grupos); (ii) verificar se 

existem diferenças significativas entre os grupos em termos das variáveis previsoras; (iii) 

determinar as variáveis previsoras que mais contribuem para as diferenças entre grupos; (iv) 

enquadrar, ou classificar, os casos em um dos grupos com base nos valores das variáveis 

previsoras; (v) avaliar a precisão da classificação e (vi) com base em um conjunto de variáveis 

independentes, classificar indivíduos ou objetos em duas ou mais categorias ou classes 

mutuamente exclusivas. 

Após o levantamento dos valores das variáveis independentes foi calculado o 

Resultado Econômico subtraindo da Receita Total os Custos Operacionais e o Custo de 

Oportunidade. Para a análise discriminante os talhões foram classificados em dois grupos, 

Grupo 1 - talhões com Resultado Econômico positivo e Grupo 2 - talhões com Resultado 

Econômico negativo.    

 

4. Resultados e Discussões 

 

Nesta seção busca-se analisar os custos de produção e de oportunidade que compõem 

o resultado econômico por talhão na atividade cafeeira. Nesse intuito, serão apresentados os 

resultados da pesquisa iniciando com a apresentação da estatística descritiva das variáveis 

analisadas; depois, a análise de correlação entre as variáveis e, em seguida, a análise 

discriminante para estimar quais variáveis influenciam o resultado econômico por talhão.  

 

 

4.1. Estatística descritiva  
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Dos 42 talhões analisados, 27 foram classificados no Grupo 1 por apresentarem 

resultado econômico positivo e 15 talhões apresentaram resultado econômico negativo, sendo 

classificados como Grupo 2. 

A tabela 1 evidencia a estatística descritiva das variáveis analisadas dos talhões 

pertencentes ao Grupo 1.  

 

     Tabela 1. Talhões da atividade cafeeira classificadas no Grupo 1, 2010-2011 

 
  Média Desvio Padrão 

 

 

HÁ                            6,82                            4,29  

 INDMANUAL                            0,41                            0,36  

INDMECANI                            0,59                            0,36  

 

PRODUTIV                          38,30                          14,74  

 RECTOTAL                  103.870,58                    94.737,73  

CUSTOOPER                    52.601,92                    37.549,74  

 

CUSTOOPOR                      9.293,45                      5.941,16  

 RESULECO                    41.975,20                    57.123,09  

 

PRODSC                        266,33                        242,92  

        Fonte: Dados da Pesquisa 
 
De acordo com os dados apresentados, a média do resultado econômico é de R$ 

41.975,20; receita total média de R$ 103.870,58; custos operacionais médios de R$ 

52.601,92; custo de oportunidade de R$ 9.293,45; produtividade de 38,30 sacas por hectare e, 

com relação ao tipo de colheita, os talhões do Grupo1 apresentam um índice de 59% de 

mecanização. 

O maior resultado econômico refere-se a um talhão com receita total de R$ 

456.370,20; custos operacionais somados ao custo de oportunidade igual a R$ 218.848,74; 

com 78% de índice de mecanização e produtividade de 63 sacas por hectare.   

A tabela 2 apresenta a estatística descritiva dos talhões que compõem o Grupo 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2. Talhões da atividade cafeeira classificados no Grupo 2, 2010-2011 
  Média Desvio Padrão 
HÁ                                 5,82                                     4,33  
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INDMANUAL                                 0,77                                     0,34  

INDMECANI                                 0,23                                     0,34  

PRODUTIV                                 9,72                                     6,33  

RECTOTAL                       22.442,94                           29.885,26  

CUSTOOPER                       39.100,52                           36.936,77  

CUSTOOPOR                         7.585,23                             5.963,62  

RESULECO                     (24.242,81)                          21.488,68  

PRODSC                               57,55                                   76,63  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Com relação aos resultados do Grupo 2 apresentados, a média do resultado econômico 

é de R$ (24.242,81); receita total média de R$ 22.442,94; custos operacionais médio de R$ 

39.100,52; custo de oportunidade de R$ 7.585,23; produtividade de 9,72 sacas por hectare  e, 

com relação ao tipo de colheita, os talhões do Grupo 2 apresentam um índice de 23% de 

mecanização. 

O menor resultado econômico refere-se a um talhão com receita total de R$ 

101.228,40; custos operacionais somados ao custo de oportunidade igual R$ 172.128,61; não 

apresentando mecanização e produtividade de 19 sacas por hectare.   

 

4.2. Análise de correlação 

 

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

variáveis estudadas, conforme apresentado na tabela 3. 

A análise de correlação evidencia que as variáveis receita total (RECTOTAL), custos 

operacionais (CUSTOOPER), custo de oportunidade (CUSTOOPOR) e produtividade 

(PRODUTIV) apresentam correlação positiva, ou seja, ocorrendo um aumento ou diminuição 

nessas variáveis ocorre um movimento de aumento ou de diminuição simultâneo entre essas 

variáveis e a variável resultado econômico por talhão (RESULECO). Com relação ao tipo de 

colheita, a variável índice de colheita manual (INDMANUAL) apresenta correlação negativa, 

ou seja, ocorrendo um aumento ou diminuição nessa variável, ocorre um movimento inverso 

com a variável resultado econômico por talhão (RESULECO) e a variável índice de colheita 

mecanizada (INDIMECANI) apresenta correlação positiva, ou seja, ocorre um movimento 

simultâneo de aumento ou diminuição nessas variáveis. 

 
Tabela 3. Correlação entre as variáveis dos talhões da atividade cafeeira, 2010-2011 
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HA INDMANUAL INDMECANI PRODUTIV RECTOTAL CUSTOOPER CUSTOOPOR RESULECO PRODSC

Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)

N 42

Pearson Correlation -,060 1

Sig. (2-tailed) ,708

N 42 42

Pearson Correlation ,060 -1,000** 1

Sig. (2-tailed) ,708 ,000

N 42 42 42

Pearson Correlation ,132 -,496** ,496** 1

Sig. (2-tailed) ,405 ,001 ,001

N 42 42 42 42

Pearson Correlation ,714** -,377* ,377* ,676** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,014 ,000

N 42 42 42 42 42

Pearson Correlation ,888** -,075 ,075 ,347* ,823** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,635 ,635 ,024 ,000

N 42 42 42 42 42 42

Pearson Correlation ,985** -,067 ,067 ,217 ,775** ,955** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,672 ,672 ,167 ,000 ,000

N 42 42 42 42 42 42 42

Pearson Correlation ,402** -,518** ,518** ,779** ,902** ,498** ,450** 1

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,003

N 42 42 42 42 42 42 42 42

Pearson Correlation ,714** -,377* ,377* ,676** 1,000** ,823** ,775** ,902** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42

 

HA

INDMANUAL

INDMECANI

PRODUTIV

RECTOTAL

CUSTOOPER

CUSTOOPOR

RESULECO

PRODSC

**. Correlation is  significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
Fonte: Dados da Pesquisa 

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

hipóteses elaboradas. 

 

Quadro 2. Comparativo entre Resultado Esperado e o verificado nos talhões da 
atividade cafeeira, 2010-2011 

Hipóteses Esperado  Real 

H1: Existe relação positiva e significativa entre a receita total e o resultado econômico 
por talhão. 

+ + 

H2: Existe relação negativa e significativa entre os custos operacionais e o resultado 
econômico por talhão. 

- + 

H3: Existe relação negativa e significativa entre o custo de oportunidade e o resultado 
econômico por talhão. 

- + 

H4: O tipo de colheita influência positiva e negativamente o resultado econômico por 
talhão. 

 +/-  +/- 

H5: Existe relação positiva e significativa entre a produtividade e o resultado econômico 
por talhão. 

+ + 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
Com o resultado esperado e real, deixa-se de rejeitar a hipótese 1, pois o aumento ou a 

diminuição da receita total aumenta ou reduz o resultado econômico.  

Com relação à hipótese 2, a mesma pode ser rejeitada. Teoricamente, quanto maior ou 

menor o valor dos custos operacionais, o resultado econômico aumenta ou diminui, mas de 
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acordo com os dados da pesquisa, o custo que tem maior peso nos custos operacionais é a 

colheita, a qual representa 40% do total dos custos operacionais. Dessa forma, a quantidade 

colhida influencia o custo da colheita bem como a receita total e, consequentemente, o 

resultado econômico.  

Conforme a tabela 3, a variável custo operacional (CUSTOOPER) apresenta um alto 

índice de correlação positiva com a variável produção de sacas (PRODSC), a qual apresenta 

um alto índice de correlação com a receita total (RECTOTAL), ou seja, a produção de sacas 

aumenta a receita total compensando o aumento do custo operacional. A Figura 3 reforça essa 

análise e discussão. 

 

 
Figura 3. Produção, custos operacionais e resultado econômico dos talhões da atividade 

cafeeira, 2010-2011. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

O aumento na produção de sacas resulta no aumento da receita total, dos custos 

operacionais e do resultado econômico.  Com o resultado esperado e real, a hipótese 3 

também é rejeitada. O aumento no custo de oportunidade teoricamente diminui o resultado 

econômico, mas, de acordo com a tabela 3, a variável custo de oportunidade (CUSTOOPOR) 

apresenta um alto índice de correlação positiva com a variável área dos talhões (HA), a qual 

apresenta um alto índice de correlação com a receita total (RECTOTAL) e com a produção de 

sacas (PRODSC), ou seja, a produção de sacas aumenta a receita, compensando o aumento do 

custo de oportunidade. Nesse caso, há também um aumento no resultado econômico. 

A figura 4 evidencia que o aumento na produção de sacas resulta no aumento da 

receita total, do custo de oportunidade e do resultado econômico. 
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Figura 4. Produção, custo de oportunidade e resultado econômico dos talhões da 

atividade cafeeira, 2010-2011. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Conforme os resultados da análise de correlação, pode-se verificar, empiricamente, 

que a variável índice de colheita manual (INDIMANUAL) está correlacionada positivamente 

com a variável custos operacionais (CUSTOOPER) e, negativamente, com o resultado 

econômico e a variável índice de colheita mecanizada (INDIMECANI) está correlacionada 

negativamente com os custos operacionais e, positivamente, com a variável resultado 

econômico (RESULECO).  

Ou seja, um aumento no índice de colheita manual gera um aumento nos custos 

operacionais e uma diminuição no resultado econômico; já um aumento no índice de colheita 

mecanizada resulta em uma diminuição nos custos operacionais e em um aumento no 

resultado econômico por talhão; consequentemente deixa-se de rejeitar a hipótese 4.  

Com relação ao resultado esperado e real e conforme a figura 5, deixa-se de rejeitar a 

hipótese 5, pois a variável produtividade (PRODUTIV) apresenta correlação positiva com a 

variável resultado econômico (RESULECO).  

 

 
Figura 5. Produtividade e resultado econômico dos talhões da atividade cafeeira, 2010-

2011. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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A figura 5 evidencia que o aumento ou a redução da produtividade resulta no aumento 

ou na diminuição do resultado econômico, passando de negativo a positivo. 

Na sequência, é apresentada a análise discriminante, sendo os talhões divididos entre 

aqueles que geram e aqueles que não geram resultado econômico. 

  

4.3. Análise discriminante 

 

Após a apresentação da análise descritiva e da análise da correlação das variáveis, foi 

realizada a análise discriminante, utilizando-se o método stepwise, para verificar quais 

variáveis discriminam o resultado econômico positivo ou negativo dos talhões, ou seja, 

identificar as variáveis previsoras que mais contribuem para as diferenças entre os resultados 

dos Grupos 1 e 2. 

 

4.3.1. Resultados da análise discriminante  

 

O quadro 3 mostra o sumário da função discriminante dos talhões da atividade cafeeira 

analisada. 

 
Quadro 3. Função discriminante canônica dos talhões da atividade cafeeira, 2010-2011 

Função Autovalor % de Variação % Acumulada 
Correlação 
Canônica 

1 1,268 100,0 100,0 ,748 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A correlação canônica referente à função foi de 0,748. O quadrado dessa correlação 

indica que 56% da variância na variável dependente resultado econômico são explicados por 

essa análise. 

 O quadro 4 apresenta os coeficientes da função discriminante canônica e o Quadro 5 

evidencia as funções dos centróides dos grupos. 

 
Quadro 4. Função discriminante canônica dos talhões da atividade cafeeira, 2010-2011 

Variáveis Função 
  1 

PRODUTIV ,0802 
(Constant) -2,254 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 De acordo com a função discriminante, apenas a variável produtividade (PRODUTIV) 

dos talhões foi selecionada como a que mais contribui para diferenciar o resultado econômico 

positivo ou negativo dos talhões. 

 
Quadro 5. Funções dos centroides dos grupos 1 e 2 dos talhões da atividade cafeeira, 
2010-2011 

Resultado Econômico 
Função 

1 
Positivo ,819 
Negativo -1,474 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 O resultado econômico positivo apresenta um coeficiente médio de 0,819 no Grupo 1 

e resultado econômico negativo com coeficiente médio de -1,474 no Grupo 2.  

Conforme descrito na subseção 4.1, dos 42 talhões analisados, 27 foram classificados 

como Grupo 1 por apresentarem resultado econômico positivo e 15 talhões apresentaram 

resultado econômico negativo sendo classificados como Grupo 2. 

 Com isso, o Quadro 6 apresenta a validação da função discriminante apresentada pela 

análise. 

Quadro 6. Validação da função discriminante dos talhões da atividade cafeeira, 2010-
2011 

              Classificação - Função Classificação 

Resultado Econômico Positivo Negativo Inicial 

Positivo 22 5 27 

Negativo 0 15 15 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Conforme os resultados da validação da função, 82% dos talhões classificados como 

Grupo 1 foram classificados corretamente, ou seja, 22 talhões dos 27 inicialmente 

identificados, e 100% dos talhões que apresentaram resultado econômico negativo foram 

também classificados corretamente.  

 

4.3.2. Aplicação dos resultados da análise discriminante  

 

Os coeficientes da função discriminante e dos centróides dos grupos apresentados na 

subseção anterior podem ser utilizados para predição do resultado econômico do talhão, ou 

seja, com a estimativa da produtividade verifica-se se o resultado econômico do talhão tende a 

ser positivo ou negativo.   
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 A função discriminante resultante foi: RESULECO = -2,254 + 0,0802 PRODUTIV, 

sendo que RESULECO indica o resultado econômico e PRODUTIV a produtividade 

estimada. 

Com base nos valores dos centróides dos grupos, pode-se sugerir a seguinte classificação 

para a variável RESULECO, conforme quadro 7. 

 
Quadro 7. Classificação do resultado econômico dos talhões da atividade cafeeira, 2010-

2011 
Resultado Econômico Classificação 
> = 0,819 Positivo 
Entre -0,655 e 0,818 Tendência Positiva 

Entre -1,474 e -0,654 Tendência Negativa 

< = -1,474 Negativo 
                           Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
De acordo com essa classificação, o quadro 8 apresenta o resultado da aplicação para a 

predição do resultado econômico. 

 
Quadro 8. Modelo de predição do resultado econômico dos talhões da atividade cafeeira, 
2010-2011 

Estimativa de Coeficiente Classificação Resultado 
Produtividade     Econômico 

60 sacas 2,5602 Positivo    65.228,00  
20 sacas 0,6493 Tendência Positiva      4.440,00  

10 sacas -1,4517 Tendência Negativa    (5.080,00) 
5 sacas -1,8529 Negativo   (29.993,00) 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Os resultados econômicos apresentados em função da estimativa de produtividade 

reforçam a validade da função discriminante, ou seja, considerando-se as características dos 

talhões, a quantidade estimada de sacas evidencia a tendência e o valor do resultado 

econômico por talhão. 

 

5. Conclusões 

 

O objetivo deste estudo foi identificar, através da técnica de análise discriminante, as 

variáveis que interferem no resultado econômico de talhões na atividade cafeeira.  

O trabalho foi realizado com dados de uma organização rural que explora a atividade 

cafeeira, cuja área cultivada é dividida em 42 talhões. Os dados referem-se à safra 2010-2011. 



Performance and economic results by field activity in coffee 
Nogueira, L.R.T; Nuintin, A.A; Reis, R.P; Portugal, N. dos S; Curi, M.A. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 3 – Jul/Sep - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

101

Com isso, os resultados do estudo evidenciam a estrutura de custos e as características dos 

talhões analisados.  

Para avaliar o resultado econômico dos talhões, foram definidas nove variáveis e 

elaboradas cinco hipóteses visando atingir o objetivo do trabalho, hipóteses e o problema de 

pesquisa. 

O trabalho permitiu verificar que o aumento ou a diminuição da receita total aumenta 

ou reduz o resultado econômico, sendo a receita econômica composta pela quantidade 

produzida e com o preço de mercado da saca. Com relação aos custos operacionais, o item 

que tem maior peso é a colheita, a qual é influenciada pela quantidade produzida. Dessa 

forma, a quantidade produzida aumenta ou diminui os custos operacionais, a receita total e, 

consequentemente, o resultado econômico.  

Outra variável estudada foi o custo de oportunidade, a qual apresentou um alto índice 

de correlação positiva com a área dos talhões e com a produção de sacas. No entanto, a 

produção de sacas aumenta a receita total compensando o aumento do custo de oportunidade.  

Outro ponto refere-se ao tipo de colheita, cujo aumento no índice de colheita manual 

gera um aumento nos custos operacionais e uma diminuição no resultado econômico; já um 

aumento no índice de colheita mecanizada resulta em uma diminuição nos custos operacionais 

e em um aumento no resultado econômico por talhão da atividade cafeeira no período de 

estudo. 

A produtividade por talhão apresentou um índice de correlação positiva com o 

resultado econômico; com isso, o aumento ou a redução da produtividade resulta no aumento 

ou na diminuição do resultado econômico.  

De acordo com o resultado da função discriminante, apenas a variável produtividade 

dos talhões foi selecionada como a que mais contribui para estimar o resultado econômico 

positivo ou negativo dos talhões. Calculados os centróides dos Grupos 1 e 2, ou seja, os 

coeficientes médios dos resultados econômicos positivo e negativo, foi elaborada uma 

classificação dos resultados em função da quantidade prevista de sacas produzidas por talhão. 

Dessa forma, a aplicação do resultado da análise discriminante pode contribuir para o 

gestor da organização rural tomar decisões antecipadas para que os resultados negativos 

passem para positivos ou que sejam menores que a projeção considerando-se as características 

dos talhões da atividade cafeeira.  

Desse modo, outros estudos podem ser realizados, a exemplo de quais variáveis 

contribuem para explicar a variação da produtividade por talhão e, consequentemente, o 
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resultado econômico; outro estudo pode identificar os custos fixos e variáveis por talhão, 

permitindo calcular o ponto de equilíbrio, ou seja, a produção de sacas que iguala os custos à 

receita.  
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