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RESUMO 

Este estudo objetivou investigar o comportamento das variáveis máquinas, mão de obra, 

fertilizantes e agrotóxicos, no âmbito da produção do café arábica, sob o ponto de vista 

temporal e também espacial. Para isso, foi realizada uma análise descritiva (análise temporal), 

e o teste estatístico usado foi a Análise de Variância – ANOVA (análise espacial). Os dados 

estudados foram retirados do site da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, 

sendo que o período analisado foi de 2009 a 2014. Por meio da estatística houve uma 

diferença significativa nas médias das variáveis. Na análise temporal mostrou que a mão de 

obra foi o custo com maior representatividade na produção do café arábica e também o que 

apresentou maiores variações ao longo do período estudado. O maquinário também teve uma 

alta participação nos custos totais, enquanto que o agrotóxico e o fertilizante apresentaram 

uma pequena participação. Por meio da estatística houve uma diferença significativa nas 

médias das variáveis Dessa forma, conclui-se que não se pode afirmar que as variáveis 

máquinas, mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos apresentam semelhanças em seu 

comportamento, nas diferentes regiões produtoras de café no país, quando considerada a 

totalidade das cidades estudadas. 

 

Palavras – chaves: Custo de produção; Café arábica; Contabilidade de custos; Produção de 

café. 

 

Área Temática: Contabilidade Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento e a utilidade da contabilidade de custos é fundamental para 

continuidade das empresas em todos os setores de atuação existentes no mercado. Através 

dela os empresários podem tomar suas decisões que irão influenciar diretamente na 

produtividade e desempenho financeiro do seu negócio. (FEHR et al, 2012),  

Sendo assim, é relevante utilizar a ferramenta de gerenciamento de custos no processo 

decisório das empresas, inclusive nas que atuam no ramo de agronegócio, já que o setor vem 

se destacando no mercado brasileiro, principalmente pela produção de café, que de acordo 

com os dados da ABIC (2013), o maior exportador do produto no mundo é o Brasil. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2014) o 

café apresenta grande influência na economia brasileira desde o século XVIII, quando chegou 

ao país por meio da Guiana Francesa e se adaptou bem ao clima e solo, passando a ser 

cultivado, principalmente, nos estados de Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo.  

As principais espécies cultivadas no Brasil são o café arábica e o café conilon. A 

produção desses envolve variáveis internas e externas que afetam o seu custo diretamente. As 

internas, como afirma Fehret al. (2012), o produtor consegue controlar, enquanto que as 

externas não se consegue controlar, como o clima, o solo entre outros.  Sendo que essas 

interferem diretamente no custo de produção do café. Tais variáveis, de acordo com Reis et al. 

(2001), irão determinar junto com os preços de mercado a rentabilidade que o produtor 

conseguirá alcançar no fim da colheita. 

Por consequência, no âmbito da cafeicultura, e, possivelmente, no contexto da maioria 

das commodities agrícolas, o comportamento do custo de produção oscila ao longo do tempo, 

dentro de uma mesma região (analise temporal), e, certamente, durante o mesmo período de 

tempo, entre as diversas regiões produtoras (analise espacial), em função dos heterogêneos 

fatores envolvidos. Com base nesta inferência, é pertinente questionar se as principais 

variáveis de custo de produção do café arábica apresentam, ao longo do tempo, participações 

constantes ou não. Da mesma forma, é questionável, também, ao se comparar, no mesmo 

período de tempo, se as principais variáveis de custo assumem valores semelhantes ou se os 

mesmos se distanciam em decorrência das características regionais. 

Diante o exposto, o objetivo geral desta pesquisa é o de verificar o comportamento das 

variáveis custo com máquinas, mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos, no âmbito da 

produção do café arábica, sob o ponto de vista temporal e também espacial.  

Para o alcance do objetivo geral, deve-se observar os seguintes objetivos específicos: 

 Coletar os dados relativos às principais variáveis de custo de produção do café 

arábica, a partir do sitio da CONAB; 

 Atualizar dos valores passados, por meio do indicador IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas, a fim de que sejam tais valores expressem a mesma 

capacidade aquisitiva; 

 Analisar, por meio da estatística descritiva, a evolução dos custos das 

principais variáveis, ao longo do tempo, dentro de cada região abordada; 

 Analisar, por meio da analise da variância (Anova) a existência de diferenças 

significativas dos custos de cada variável entre as regiões consideradas. 

Assim, este trabalho justifica-se por examinar e buscar algumas relações de 

semelhanças ou de diferenças de comportamento das variáveis mais relevantes que 

contribuem para a formação do custo de produção do café arábica, mais especificamente, 

máquinas, mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos. Um trabalho com a preocupação aqui 

perseguida pode contribuir fundamentalmente para ampliar o conhecimento de uma realidade 

de interesse das cooperativas, torrefadoras, indústrias de fertilizantes e de agrotóxicos, além 

de sindicatos e órgãos governamentais, como EMATER e ABIC. 



 

 

 

 

2REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GestãoDe Custos E Agronegócio 

 

A contabilidade de custos tem como função auxiliar no controle e nas tomadas de 

decisões, pois, como afirma Martins (2006), fornece dados que possibilitam a comparação 

entre valores que foram anteriormente definidos e o resultado alcançado pela empresa. 

Então, custos é definido por Lima et al. (2008) como as medidas monetárias que estão 

diretamente ligadas ao processo produtivo. Ou seja, qualquer recurso utilizado na produção de 

algo resulta em custos. 

Martins (2006) também afirma que custo se refere a todo gasto referente à produção de 

bens ou serviços, ecomplementa que o custo dos produtos vendidos representa o resultado da 

soma dos gastos com materiais, mão de obra e outros gastos necessários na fabricação.  

Portanto, o objetivo do sistema de custos, como aborda para Fehret al.(2012), é gerar 

informações úteis para a tomada de decisão em qualquer empreendimento, inclusive nas 

empresas do agronegócio, uma vez que facilita o planejamento e o controle da empresa rural. 

São consideradas empresas rurais, aquelas que exploram a capacidade produtiva do 

solo, através da criação de animais, cultivo do solo e transformação de produtos agrícolas. 

(MARION, 2010) 

Marion (2010) trata o agronegócio como um dos principais responsáveis pela 

economia nacional por impulsionar outros setores, como a indústria, o comércio e o turismo. 

Sendo que no setor agrícola, deve-se redobrar a atenção para a mensuração dos registros na 

contabilidade, uma vez que o ano agrícola, geralmente, é diferente do exercício social. 

Quando se trata de empresas rurais é preciso entender o seu processo produtivo. 

Portanto, Almeida, Reis e Tavares (2011) consideram como processo produtivo na agricultura 

a transformação dos fatores de produção em produtos vegetais e/ou animais. As etapas do 

processo produtivo incluem a preparação de solo/calagem, plantio/adubação, adubação, 

tratamento fitossanitário, irrigação, cultivo manual, cultivo mecânico, cultivo químico, 

raleação e desbaste, poda e colheita como afirmam Santos, Marion e Segatti (2002). 

Ao se referir à Contabilidade Agrícola é preciso observar os dois tipos de cultura 

existentes: cultura temporária e cultura permanente. Nas culturas temporárias também 

conhecidas como cultura anual, Marion (2010) explica que essa está sujeita ao replantio após 

a colheita, pois são arrancadas do solo para que um novo plantio possa ser feito, tendo assim 

um período de vida curto. São exemplos desse tipo de cultura a soja, o milho, o feijão entre 

outros. 

Já as culturas permanentes são identificadas pelo autor como aquelas que estão 

vinculadas ao solo e permitem mais de uma colheita ou produção. Esse tipo de cultura 

apresenta a duração mínima de quatro anos. A cana de açúcar e a cafeicultura são exemplos 

de uma cultura permanente. 

Diante o exposto, as empresas produtoras de café precisam ser gerenciadas como 

qualquer outro setor do sistema econômico brasileiro, sendo necessário conhecer o que ocorre 

dentro delas e no ambiente em que se encontram. (REIS et al., 2001) 

 

2.2 A Cultura Do Café No Brasil 

 

A cultura do café, de acordo com Ponciano etal. (2008), teve sua origem na 

Etiópiasendo difundida pelo mundo através da Europa e do Egito. O café é um arbusto da 



 

 

família Rubiácea do gênero coffea, como esclarece Rosa (2007), e a sua produção teve inicio 

no Brasil na época do império. 

O produto apresenta grande destaque econômico e social no Brasil desde o século 

XVIII, quando chegou ao país, vindo da Guiana Francesa para o Pará. Devido à sua rápida 

adaptação ao clima e solo, o produto espalhou-se pelo país, principalmente para os estados de 

Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo. (MAPA, 2014) 

Reis et al. (2001) relatam que a produção de café é uma atividade importante no 

desenvolvimento do Brasil, pois a cafeicultura foi a atividade agrícola pioneira na formação 

econômica de diversas regiões do país, além de propiciar geração de empregos. 

O produto passou de secundário para produto-base da economia brasileira em pouco 

tempo, como apresenta ABIC (2013), devido ao seu desenvolvimento independente por 

utilizar recursos nacionais, tornando a sua produção exclusivamente brasileira. 

Como consequência da sua rápida adaptação às condições climáticas do Brasil, a 

produção de café é realizada em 15 regiões do país, gerando variedades de cafés de norte a sul 

do país. As principais espécies cultivadas no Brasil são o café arábica e o café conilon, 

também conhecido como robusta. (MAPA, 2014) 

A espécie arábica é o café de melhor qualidade, que para Rosa (2007), se torna 

preferência nos mercados mais exigentes, principalmente para o mercado dos cafés especiais, 

devido ao seu aroma e sabor intenso. O seu cultivo está concentrado nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e parte do Espírito Santo, representando 72,49% da 

produção de café do país segundo dados de MAPA (2014). 

Já o café robusta ou conilon apresenta sabor único, com menor acidez e maior teor de 

cafeína, sendo, então, usado na fabricação de cafés solúveis como relata MAPA (2014). O seu 

cultivo ocorre, principalmente, no Espírito Santo e Rondônia, representando 27,51% da 

produção nacional, segundodadosda CONAB (2012).   

A produção cafeeira esta diretamente ligada à quantidade de mão de obra disponível. 

Isso fez o Estado de São Paulo incentivar a imigração européia que facilitou na conquista de 

áreas não exploradas, possibilitando o desenvolvimento do estado. Essa mão de obra 

imigrante impulsionou a produção do café durante três quartos de século. Momento em que a 

riqueza do país se concentrou nessa cultura segundo informações da ABIC (2013). 

Porém, com a crise de 1929 o preço do café caiu bruscamente, de acordo com ABIC 

(2013). O resultado foi a queima de milhões de sacas de café que estavam estocadas e 

erradicação de muitos cafezais com o intuito de parar a queda do preço devido ao excesso de 

produção. Contudo quando a economia mundial se recuperou o café reconquistou sua 

importância nas exportações brasileiras.  

No Brasil, o produto de maior produção e exportação em nível mundial é o café. O 

país é responsável pela produção de 30% do mercado internacional de café em 2010, além de 

ser o segundo maior consumidor da bebida café no mundo, ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos. (ABIC, 2013) 

Dados da CONAB (2012) informam que na safra de 2012 estimou-se uma colheita de 

50,83 milhões de sacas de 60 quilos de café, representando um crescimento de 16,9% em 

relação à colheita anterior. Essa se tornou a maior safra do país superando a de 2002/03 de 

48,48 milhões de sacas. 

Além disso, Reis et al. (2001) destacam que a produção de café se torna responsável 

por um dos mais relevantes complexos agroindustriais do país, pois constitui-se de diversos 

agentes como fornecedores de insumos, maquinas e equipamentos produtores primários, 

cooperativas, empresas de processamentos, exportadores, empacotadores, assistência técnica, 

compradores internacionais e consumidores interno e externo. 

Diante de importante destaque dessa cultura, os produtores de café recebem apoio do 

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), criado pelo Decreto-Lei nº 2.295/86 e 



 

 

estruturado pelo Decreto nº 94.874/87, cujo objetivo é o desenvolvimento de pesquisas, 

incentivo à produtividade e à competitividade dos setores produtivos, qualificação da mão de 

obra, e publicidade e promoção dos cafés brasileiros, no país e no exterior, com prioridade 

nos financiamentos de custeio, colheita, estocagem e aquisição de café, entre outros. MAPA 

(2014) 

MAPA (2014) apresenta ainda que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), por intermédio da unidade Embrapa Café, conduz o Consórcio Pesquisa Café que 

objetiva o desenvolvimento de tecnologias que proporcionem a sustentabilidade, 

competitividade, inovação e desenvolvimento tecnológico dos cafezais. Esse Consórcio está 

presente em 45 instituições de ensino, pesquisa e extensão rural para promover pesquisas 

sobre a produção de café, além de ser o maior o maior programa de pesquisa sobrea cultura no 

mundo. As pesquisas realizadas pelo Consórcio desde sua criação proporcionaram uma 

evolução da cafeicultura no Brasil e a redução de custos através de soluções tecnológicas. 

Assim, devido ao nível de importância da produção de café no país, desde o impériona 

formação da economia brasileira, é necessário conhecer seus custos de produção de forma a 

melhorar sua produtividade e a geração de receita para os produtores de café. 

 

2.3 Custos De Produção Do Café 

 

Os produtores de café têm dado ênfase na temática dos custos de produção, pois, como 

afirma Lima et al. (2008), os custos são os resultados de uma aplicação de recursos na 

produção de café, que precisam ser pagos pela própria atividade.  Sendo assim, a gestão dos 

custos de produção permite uma avaliação detalhada dos custos, possibilitando decisões mais 

acertadas. 

Esses custos de produção e a produtividade do café podem variar devido à região, o 

tipo de lavoura, o grau de mecanização, da quantidade de insumos e do adensamento da 

lavoura. (FEHR et al., 2012) 

Marion (2010) explica que o custo de uma cultura é qualquer custo identificável direta 

ou indiretamente com a cultura, como sementes, mão de obra, serviços agrônomos entre 

outros. 

Portanto, as empresas produtoras de café precisam conhecer o processo produtivo no 

ambiente em que estão inseridas, uma vez que, como afirma Reis et al. (2001), são afetadas 

por dois tipos de fatores: os incontroláveis ou externos, os quais o empresário não pode 

controlar, como o clima e o mercado; e controláveis ou internos, os quais o empresário 

consegue controlar, como a alocação de recursos produtivos. Dessa forma, conhecer essas 

variáveis é de vital importância, já que elas refletem na tomada de decisões. 

Almeida, Reis e Tavares (2011) também são adeptos da ideia de que a análise de 

custos se torna uma ferramenta de grande importância na cafeicultura, pois as variáveis, como 

clima, solo e região em que é feito o cultivo do café são determinantes para a mensuração dos 

gastos com mão de obra, insumos, fertilizantes, agrotóxicos e outros.  

Os autores explicam ainda que o produtor conseguirá gerir melhor seus custos na 

medida em que puder identificar os itens que apresentam maiores gastos na produção, 

contudo é relevante conhecer as causas desses gastos. (ALMEIDA, REIS, TAVARES, 2011) 

Um dos fatores que exerce maior influencia na produtividade da cafeicultura é a 

bienalidade. Essa característica, como diz Silva e Reis (2013), é inata do cafeeiro, fazendo 

com que haja uma alternância anual de frutificação alta e baixa. Então, em um ano a 

quantidade de frutos aumenta e no ano seguinte diminui. 

Em outras palavras, o ciclo bienal existe devido às funções vegetativas e produtivas 

ocorrer simultaneamente no mesmo ramo do cafeeiro. Já que o café não produz reservas 

suficientes para frutificação e crescimento ao mesmo tempo, em um ano as reservas são 



 

 

destinadas aos frutos, tornando a produtividade maior, mas impede o crescimento dos ramos, 

tornado a produção do ano seguinte baixa. (SILVA E REIS, 2013) 

Fehret al. (2012) dizem que o café arábica é a espécie mais influenciada pela 

bienalidade, pois apresenta uma grande diferença de produção na safra de um ano para o 

outro. Já o café conilon não apresenta grandes diferenças na produção de um ano para o outro, 

isso mostra que essa espécie não sofre tanta influência da bienalidade por apresentar um 

caráter rústico.  

No entanto, apesar dos períodos de baixas safras resultantes da bienalidade, os autores 

afirmam que o país apresenta um nível crescente de produção de café através dos anos. 

Outro ponto relevante para a determinação dos custos na produção de café esta 

relacionada às técnicas utilizadas no cultivo do café. Conforme Fehret al. (2012) destacam – 

se o sistema de adensamento, semiadensamento, em renque, a irrigação, colheita mecanizada, 

semi-mecanizada e manual. 

Portanto, o plantio pode ser feito por três sistemas: o plantio tradicional, em que as 

plantas são mais espaçadas; o plantio semiadensado, em que são menos espaçadas e o plantio 

adensado que apresenta mais pés de café por hectare, sendo que cada sistema apresenta 

diferentes custos de implantação.  (DUARTE et al., 2011) 

 O sistema semi adensado e adensado apresentam uma produção maior por área de 

plantação, o que os tornam cada vez mais implantados por explorarem de maneira mais 

adequada o solo e proporcionar maior retorno financeiro como aborda Fehret al. (2012). 

 Já o sistema em renque, como afirmam os mesmos autores, apresenta o plantio de uma 

muda por cova, reduzindo os custos de produção, pois possibilita tratos culturais e colheita 

mecanizados e fácil manejo para irrigação.  

 Percebe-se, dessa forma que a forma de plantio e colheita que a produção de café são 

expostos causam um impacto direto nas variáveis dos custos. Sendo assim, os autores 

afirmam que é necessário considerar esses aspectos na avaliação dos custos de produção de 

forma a alcançar melhores resultados. 

Portanto, existem diferentes variáveis de custos que influenciam na produtividade e 

rentabilidade da produção cafeeira, como o clima, a bienalidade, fertilizantes, e outros. Então 

é necessário conhecê-las e compreendê-las para saber o comportamento que causam na 

produtividade, de forma a aumentar o lucro.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de cunho descritivo, quanto ao objetivo, pois busca encontrar possíveis 

associações entre as variáveis que serão estudadas, ou seja, pretende-se estabelecer relações 

entre essas variáveis. (GIL, 2002) 

A pesquisa ainda apresenta uma abordagem quantitativa, pois há o uso de dados 

estatísticos, que segundo Beuren e Longaray (2006) não é uma pesquisa profunda quanto à 

qualitativa, mas apresenta uma precisão nos seus resultados, evitando assim distorções na 

análise e na interpretação. 

Para a análise do problema, é realizada uma pesquisa bibliográfica que propicia uma 

cobertura do assunto de forma mais profunda do que uma pesquisa direta. Já em relação aos 

instrumentos de coleta de dados é uma pesquisa documental.(GIL, 2002) 

Os dados estudados foram retirados do sítio da CONAB – Companhia Nacional de 

Abastecimento, sendo que o período analisado foi de 2009 a 2014 devido às mudanças da 

metodologia utilizada pela CONAB na divulgação de seus dados. As variáveis analisadas 

foram custos com máquinas, mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos devido à 

representatividade dessas no custo total de produção. Tais gastos foram representados pelo 



 

 

seu valor por hectare (R$/HA). Esses valores foram atualizados para moeda forte por meio do 

Índice Geral de Preço por Mercado – IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 

As cidades estudadas foram as regiões que disponibilizam os dados de seus gastos 

para a CONAB, sendo elas Franca, Guaxupé, Luiz Eduardo Magalhães, Patrocínio, São 

Sebastião do Paraíso, Manhuaçu, Londrina e Venda Nova Imigrantes. Ressalta-se que no ano 

de 2009 a região Venda Nova Imigrantes não apresentou os valores dos seus gastos, então foi 

feita uma média dos anos posteriores para tal ano. 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados, a fim de realizar uma 

análise temporal dentro de cada cidade. Posteriormente, foi aplicado o teste estatístico Análise 

de Variância – ANOVA, utilizando a ferramenta MS Excel, com o intuito de verificar as 

diferenças entre as regiões, ou seja, uma análise espacial. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 EvoluçãoDa Participação Das Principais Variáveis De Custo De Produção Do Café 

Arábica Nas Principais Cidades Polo Do Território Brasileiro 

 

 Por meio dos dados estudados, conforme se observa na Figura 1, percebe-se que na 

cidade de Franca houve um pequeno aumento de 3% dos gastos com mão de obra de 2009 

a2012, passando de R$5.054,52 para R$7.435,28 do custo total de produção. Sendo que em 

2013 houve uma redução no consumo desse gasto para 49%, no valor de R$ 6.877,83. Além 

disso, em 2014 houve uma queda considerável desse gasto, passando de 49% no ano de 2013 

para 14% no ano de 2014, ou seja, o valor destinado para mão de obra reduziu em R$ 

5.481,20.  

O gasto com maquinário nessa mesma região apresentou um aumento no ano de 2014, 

se tornando responsável pelo consumo de 27% do valor total destinado à produção do café, 

mas manteve-se estável nos demais anos oscilando entre 4% e 8%. Já o agrotóxico manteve-

se entre 3% e 8%, mostrando uma pequena participação na composição dos gastos do café 

arábica não apresentou grandes alterações ao longo do tempo. Ao contrário do agrotóxico o 

fertilizante apresenta maior participação na formação dos custos totais, representando em 

média 16% de tais custos. Ressalta-se que no ano de 2014 a utilização desse produto foi maior 

em que os demais períodos examinados.  
Figura 1: Participação das principais variáveis de custo de produção do Café Arábica na Região de Franca. 



 

 

 

 Para as demais regiões, empregando análise similar, podem-se observar as 

considerações desenvolvidas nas linhas que seguem. 

 Em Guaxupé, nota-se que a mão de obra apresentou uma redução nos anos de 2013 e 

2014. Os gastos em maquinário permaneceu estável de 2009 a 2012, porém aumentou nos 

anos de 2013 e 2014, passando de 5% dos gastos totais para 7%. Além disso, houve um 

pequeno aumento do uso de fertilizantes nos dois últimos períodos estudados, enquanto que 

os agrotóxicos apresentaram uma redução de 8% para 6% nos últimos anos. 



 

 

Já Luiz Eduardo Magalhães não teve grandes alterações na mão de obra, porém 

demonstrou o menor valor em relação à mão de obra utilizada nas demais cidades, variando 

de 3% a 5% dos gastos totais. O gasto com maquinário reduziu de 22% em 2009 para 14% em 

2014. 

Patrocínio reduziu a mão de obra significativamente no ultimo período e o mesmo 

aconteceu com os gastos em maquinário. E no mesmo ano apresentou uma elevação nos 

custos com oagrotóxico e o fertilizante. 

Outra cidade que obteve aumento na quantidade de fertilizantes e agrotóxicos é São 

Sebastião do Paraíso. Além disso, nota-se uma redução nos gastos com mão de obra e um 

aumento com gastos no maquinário. 

Já Londrina aumentou o custo com mão de obra durante os períodos analisados e 

também apresentou uma elevação no uso de agrotóxico de 1% para 8%. Enquanto que o 

fertilizante reduziu para 18% do custo total em 2014, sendo que em 2009 esse custo era de 

18%. O maquinário permaneceu estável na maioria dos períodos estudados, apresentando uma 

redução apenas no ano de 2012. 

No que se refere à Manhuaçu, os gastos com mão de obra apresentaram um pequeno 

aumento durante o período estudado, passando de 41% no ano de 2009 para 49% no ano de 

2014. O contrário ocorreu com os gastos com maquinário que reduziu de 575,61 em 2009 

para 475,30 em 2012, e nos anos de 2013 e 2014 não apresentaram gastos com essa 

variável.Observa-se, ainda que, não se teve gastos com agrotóxicos de 2009 a 2012, no 

entanto nos dois últimos anos passou a utilizar agrotóxicos mesmo que em pequena escala. O 

uso de fertilizante passou de 1919,90 em 2009 para 2053,50 em 2014. 

Venda Nova Imigrantes também mostroupequenas variações nos gastos com mão de 

obra, mas o valor ainda permanece alto, representando quase 50% dos custos totais. Ressalta-

se que nos dois últimos anos não houve gastos com maquinário. O fertilizante não sofreu 

muitas alterações durante o tempo, contudo o agrotóxico que representava 1% dos custos 

totais em 2009 deixa de ser utilizado entre 2010 e 2012, voltando a incorporar o total de 

custos em 2012 e 2013; mesmo que em pequeno valor. 

Através dos estudos realizados nas médias dos gastos das variáveis de cada cidade, 

observa-se que Luiz Eduardo Magalhães é a cidade que apresentou o menor gasto com mão 

de obra no valor médio de 556,23 que representa 4% dos seus custos totais. Enquanto que 

Londrina apresentou o maior gasto com essa variável no valor de 7.097,38 representando 56% 

dos seus gastos médios totais. O gasto com agrotóxico foi muito pequeno em Manhuaçu e 

Venda Nova Imigrantes, representado apenas por 1% do custo médio total, enquanto que nas 

demais cidades esse valorencontra-se entre 4% e 7%. Luiz Eduardo Magalhães e São 

Sebastião do Paraíso são as cidades que apresentaram maiores gastos com maquinário, 

representado respectivamente 20% e 15% do seu custo total médio. O uso de fertilizantes 

apresentou maior valor na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, 26% do custo total médio e nas 

demais cidades seu custo esta ente 16% e 1%. 

 

4.2 Diferenças dos valores das principais variáveis de custo de produção do Café 

Arábica entre as principais cidades polo do território brasileiro 

 

Para o propósito de verificar a existência de diferenças significativas entre as variáveis 

de custo de uma determinada região produtora em relação às demais, foi empregada a análise 

estatística denominada Análise de Variância – ANOVA, por meio do software MS Excel. 

Observando a estatística realizada através da Análise de Variância - ANOVA, 

percebe-se que todas as variáveis, quando considerado o conjunto de todas as cidades, 

apresentaram um nível de significância menor que 0,05. Isso significa que houve uma 

diferença significativa nas médias. Deste modo, é possível inferir que os custos de máquinas, 



 

 

mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos, quando considerada a totalidade das regiões tem seus 

valores significativamente diferentes. Isto é, não se pode afirmar que, nas varias regiões 

produtos do país, as variáveis examinadas apresentam semelhanças em seu comportamento. 

Porém algumas cidades apresentam semelhanças nos seus custos por hectare (ha). 

Então quando essas regiões que se assemelham são isoladas das demais, considerando a 

proximidade no valor do gasto por hectare (ha), percebe-se que ao isolar as cidades São 

Sebastião do Paraíso, Manhuaçu e Venda Nova Imigrantes o nível de significância continua 

menor que 0,05 para as máquinas, ou seja, ainda existe uma diferença significativa entre as 

médias, o mesmo ocorreu com o agrotóxico, no momento em que o teste estatístico foi 

aplicado apenas nas cidades Franca, Patrocínio, São Sebastião do Paraíso e Londrina.  

Já na mão de obra, as cidades com proximidades de custos foram Patrocínio, São 

Sebastião do Paraíso, Manhuaçu e Venda Nova Imigrantes, a análise ANOVA nesse caso 

mostrou que o nível de significância foi maior que 0,05. Isso significa que não houve 

diferença significativa nas médias. O mesmo ocorreu com os fertilizantes quando se isolou as 

cidades Franca, Guaxupé, Londrina, Manhuaçu e Venda Nova Imigrantes.  

Percebe-se então que como afirma Almeida, Reis e Tavares (2011) as variáveis, como 

clima, solo e região em que o café é cultivado são determinantes para a mensuração dos 

gastos com mão de obra, insumos, fertilizantes e agrotóxicos, causando diferenças ou 

semelhanças em seu comportamento. 

Dessa forma, quando isoladas as cidades que se assemelham nos seus gastos é possível 

inferir que os custos de mão de obra e fertilizantes não têm seus valores significativamente 

diferentes. Ou seja, se pode afirmar que, nas diversas regiões produtoras do país, as variáveis 

examinadas apresentam semelhanças em seu comportamento. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contabilidade de custos é uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões 

dentro de uma empresa afetando sua produtividade e analise de desempenho, independente do 

setor de atuação. Sendo assim, é de suma importância para o agronegócio, principalmente na 

produção de café, o setor responsável por parte da economia brasileira deste os primórdios. 

Pois, como MAPA (2014) apresenta, o produto chegou ao país no século XVIII e se 

espalhou pelo território brasileiro rapidamente devido à sua rápida adaptação ao clima e solo. 

Assim a cafeicultura se torna a atividade agrícola pioneira na formação econômica de diversas 

regiões do país segundo Reis et. al (2001) 

Diante esse quadro, a pesquisa mostrou em sua análise temporal que a mão de obra foi 

o custo com maior representatividade na produção do café arábica e também o que apresentou 

maiores variações ao longo do período estudado, sendo que Luiz Eduardo Magalhães é a 

cidade com menor gasto dessa e Londrina apresentouo maior gasto. Já o agrotóxico e o 

fertilizante apresentaram uma pequena participação nos custos totais, apresentado pequenas 

variações em seu valor com o passar do tempo. O maquinário teve uma alta participação nos 

custos totais, aumentando quando a mão de obra diminuía. 

Por meio da análise estatística Análise de Variância – ANOVA as variáveis 

examinadas máquinas, mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos, apresentam valores 

significativamente diferentes, se considerada a totalidade das regiões em questão.  

Enquanto que ao se considerar algumas regiões isoladas devido à semelhança existente 

entre os valores de custos das variáveis estudadas, os resultados apresentam que os custos 

máquinas e fertilizantes continuam com diferença significativa entre as médias. Entretanto a 

mão de obra e os fertilizantes deixam de apresentar diferença significativa entre as médias.   



 

 

Dessa forma, conclui-se que não se pode inferir que as variáveis custo com máquinas, 

mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos apresentam semelhanças em seu comportamento, nas 

diferentes regiões produtoras de café no país, ao considerar todas as cidades estudadas. 

Enquanto que mão de obra e fertilizantes apresentam semelhanças no comportamento dos 

custos com mão de obra e fertilizantes, ao se considerar, apenas, as regiões que se 

assemelham. 

Assim, este trabalho contribui por apresentar relações de semelhanças ou de diferenças 

de comportamento das variáveis mais relevantes do custo de produção do café arábica. Além 

de contribuir para ampliar o conhecimento das cooperativas, torrefadoras, indústrias de 

fertilizantes e de agrotóxicos, além de sindicatos e órgãos governamentais, como EMATER e 

ABIC, sobre tais custos. 

Ao considerar a relevância desteestudo, sugere-se para futuras pesquisas verificar o 

comportamento das variáveis máquinas, mão de obra, fertilizantes e agrotóxicos, no âmbito da 

produção do café conilon, sob o ponto de vista temporal e também espacial.  
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