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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi investigar o comportamento dos principais custos relacionados ao 

custeio da produção do café arábica nas principais regiões produtoras desta cultura no Brasil, 

no período de 2003 a 2014, bem como identificar a influência desses custos em relação ao 

custo total da lavoura. Utilizando dados da CONAB de 2003 a 2014, referente aos custos da 

produção de café arábica nas principais regiões produtoras, analisou-se as variáveis 

fertilizantes (FER), mão de obra total (MOT), operações com máquinas (OMQ) e agrotóxicos 

(AGX), para configuração de uma equação capaz de explicar o custo total da produção, 

utilizando a Regressão Linear Múltipla. Em Franca (SP) as quatro variáveis de Custos 

compõem a equação com poder explicativo de 97,7%, em Guaxupé (MG) e em Londrina (PR) 

as variáveis MOT e FER respondem por 88,1% e 97,4%, respectivamente, em Luis Eduardo 

Magalhães (BA) e São Sebastião do Paraíso (MG) o poder explicativo da variável FER, é 

respectivamente, 75,2% e 56,8%, em Patrocínio (MG) a variável AGX representa a única 

variável independente com poder explicativo de 76,6%, em Manhuaçu (MG) a variável OMQ, 

integra um modelo explicativo com R
2
= 42,8%, e em Venda Nova dos Imigrantes (ES) a 

variável MOT é a única variável com poder explicativo de 61,1%. Observa-se que, nas 

regiões produtoras, a determinação do custo total de produção do café arábica é heterogênea. 

Com poucas exceções, na maioria das regiões examinadas, as variáveis independentes são 

diferentes e o poder explicativo das equações obtidas também é diferente entre as cidades 

observadas.  
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Área temática: Contabilidade Gerencial. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

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

movimentam o comércio nacional e internacional. Estima-se que o Brasil, no ano de 2014, 

obteve uma produção cafeeira de 44,57 milhões de sacas de 60 quilos das espécies arábica e 

robusta, na safra anterior, analisando as mesmas espécies, a produção ficou em torno de 49,15 

milhões de sacas de café, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) (2014). 

Fehr et al. (2009), em seus estudos afirmam que o agronegócio do café é uma 

atividade de acentuada relevância socioeconômica no desenvolvimento brasileiro. Além disso, 

a cafeicultura assume importante função social, visto que possui a capacidade de gerar 

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

(2014), a produção de arábica representa 75,1% da produção do País e concentra-se nos 

estados de São Paulo, Paraná, Bahia, parte do Espírito Santo e Minas Gerais, sendo este 

último o maior produtor dessa variedade. 

De acordo com os estudos realizados pela CONAB (2014), nas principais regiões 

produtoras do País, observou-se a existência de fatores que influem na produtividade dos 

cafezais, brasileiros como: econômicos, conjunturais, referentes ao manejo da cultura e 

climáticos; quanto ao efeito das condições climáticas destacam-se: temperatura, restrição 

hídrica, geadas e veranicos. Porém, existem fatores que o empreendedor pode controlar, como 

é o caso da alocação dos recursos de produção. 

Nesse contexto, verificada o valor do controle gerencial dos custos no agronegócio e a 

necessidade de um gerenciamento dos agregados, a pergunta que norteia a pesquisa é: qual o 

comportamento dos principais gastos relacionados ao custeio da lavoura de café arábica, em 

relação ao seu custo total nas principais regiões produtoras do Brasil no período de 2003 a 

2014?  

Como objetivo geral, pretende-se investigar o comportamento dos principais custos 

relacionados ao custeio da produção do café arábica nas principais regiões produtoras desta 

cultura no Brasil, no período de 2003 a 2014, bem como identificar a influência desses custos 

em relação ao custo total da lavoura. 

Assim os objetivos específicos são:  

            a) demonstrar e analisar os principais custos de produção da cultura do café arábica a 

partir de dados coletados da CONAB 

b) identificar e analisar o comportamento das principais variáveis de custos de 

produção relacionando à formação do custo total por saca do café a partir do 

emprego da análise de regressão, considerando a totalidade dos dados pesquisados; 

c) dando continuidade ao exposto na alínea b, considerando individualmente os dados 

de cada região, serão observadas as diferenças entre elas e a totalidade dos itens; 

d) analisar, por meio de regressão linear, a existência de relação causal entre custo 

total do produto acabado café arábica (variável dependente) e os principais custos 

de produção: Fertilizantes, Agrotóxicos, Mão de obra total e Operações com 

máquinas 

Considerando que o café é um dos produtos mais importantes para a economia 

mundial e brasileira, e que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, segundo maior 

consumidor do produto e apresenta um parque cafeeiro estimado em 2,3 milhões de hectares, 

conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (2013). 

Este trabalho contribui para o estudo do comportamento dos principais gastos relacionados ao 

custeio das lavouras de café, haja vista que são algumas das principais variáveis responsáveis 

para a formação do custo total, oferecendo aos agregados, cooperativas, bancos e ao governo, 

a possibilidade de gerenciar melhor seus custos e, em consequência, obter melhores taxas de 

retorno sobre a safra. 



 

 

Diante da participação da cultura cafeeira para os mercados nacional e internacional, 

esta pesquisa justifica-se por identificar e analisar as informações que colaborem para os 

estudos voltados ao setor de agronegócios, no que diz respeito às principais variáveis de 

custos de uma lavoura de café arábica nas principais regiões produtoras do País, no período de 

2003 a 2014, visando subsidiar as decisões gerenciais e, principalmente, agentes 

macroeconômicos, na condição de proponentes de políticas que envolvem o agregado do 

agronegócio (bancos, governo e cooperativas). 

Este artigo está dividido em tópicos, sendo esta a parte introdutória. A fundamentação 

teórica é apresentada no próximo tópico. O terceiro tópico destaca os procedimentos 

metodológicos aplicados na pesquisa. Na sequência, mostra-se a análise dos dados e os 

principais resultados obtidos na pesquisa. Para finalizar o estudo, o último tópico se refere às 

considerações finais do trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a melhor compreensão sobre a temática relacionada aos principais custos da 

lavoura do café arábica, é relevante conhecer qual a contribuição deste produto em relação à 

economia brasileira, fazer um levantamento dos principais custos, conhecer alguns métodos 

de custeios e ainda explorar algumas pesquisas relacionadas à esta investigação. 

 

2.1 O Café na Economia Brasileira  

Reconhecida como uma das bebidas mais populares do mundo, o café está entre as 

principais commodities mundiais, devido ao volume financeiro movimentado em sua 

comercialização (TEIXEIRA; MILHOMEN, 2001). 

 O mercado mundial do café emprega na economia cerca de US$ 91 bilhões por ano, 

ocupando o segundo lugar na geração de riquezas no mundo, permanecendo atrás somente do 

petróleo. Sua cadeia emprega, direta ou indiretamente, meio bilhão de pessoas mundialmente, 

conforme dados do IPEA (2011). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café 

(ABIC) em 2013 o consumo interno do café, registrou uma retração de – 1,23%, totalizando 

20 milhões de sacas, contra 20,3 milhões de sacas em 2012. A ABIC atribui essa retração às 

grandes variedades de bebidas prontas, que foram introduzidas na mesa de café manhã da 

população mundial, tais como: achocolatados, sucos, bebidas à base de soja. 

A safra de 2013, de acordo com a CONAB, é de 49,15 milhões de sacas de 60 kg de café 

beneficiado, dos quais 38,2 milhões da espécie Arábica e 10,8 milhões da espécie Conilon. A 

área plantada no País é de 2,3 milhões de hectares, nos quais foram contabilizados 5,6 bilhões 

de pés de café, e as exportações chegaram a 32 milhões de sacas, com faturamento de US 5,2 

bilhões. Esse crescimento da participação brasileira no mercado de café é oriundo dos 

investimentos em tecnologia e das definições de estratégias de produção e comércio. 

 Aliado a este crescimento, torna-se necessária à utilização de sistemas de controles de 

custos, que auxiliem os agregados e usuários da informação na tomada de decisão. Neste 

contexto, Santos, Marion e Segatti (2009, p.165) afirmam que esses sistemas devem atender a 

alguns objetivos, tais como:  
(i) auxiliar a administração na organização e no controle da unidade de produção, 

revelando ao administrador as atividades de menor custo, as mais lucrativas, as 

operações de maior e menor custo e as vantagens de substituir umas pelas outras;  

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

obtidos em cada cultivo ou criação;  

(iii) oferecer bases consistentes e confiáveis para a projeção dos resultados e auxiliar 

o processo de planejamento rural, principalmente quando o administrador precisa 

decidir o que plantar, quando plantar e como plantar; e  



 

 

(iv) orientar os órgãos públicos e privados na fixação de medidas, como garantia de 

preços mínimos, incentivo à produção de determinado produto em escala desejada, 

estabelecimento de limites de crédito. 

 

2.2 Custo de Produção no Agronegócio Cafeeiro 

A literatura especializada sobre a contabilidade de custos fornece vários conceitos, 

métodos e definições acerca desta importante área das ciências gerenciais. Segundo Leone 

(1987), a contabilidade de custos pode ser conceituada como o ramo da administração 

financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, dos estoques, 

dos componentes da organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição 

para determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o administrador no 

processo de tomada de decisões e de planejamento. 

Nesse sentido, Matz, Frank e Curry (1974) colocam a contabilidade de custos como 

parte integrante do processo administrativo e que influencia diretamente a competitividade 

das empresas, provendo registros dos custos dos produtos e dados para estudos de custos 

especiais para os diversos usuários das informações contábeis. Essas informações envolvem 

dados sobre alternativas de procedimento com relação aos produtos, operações e funções, 

assistindo, dessa forma, a administração em suas decisões com respeito às políticas de vendas, 

aos métodos de produção, aos procedimentos de compras, aos planos financeiros e à estrutura 

de capital. 

Para Reis (1999), o estudo do custo de produção é um dos assuntos mais importantes 

da microeconomia, pois fornece ao empresário um indicativo para a escolha das linhas de 

produção a serem adotadas e seguidas, permitindo à empresa dispor e combinar os recursos 

utilizados na produção, visando apurar melhores resultados econômicos. 

No âmbito específico da cafeicultura, os custos de produção, conforme dados 

disponibilizados pela CONAB (2014), dependem da região produtora, do tipo da lavoura, do 

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

lavoura. 

Nesse sentido, apurar os custos de produção oferece aos usuários das informações, 

sejam eles, os cafeicultores ou agregados, condições para analisar se os recursos empregados 

no processo produtivo foram capazes de proporcionar rentabilidade ao negócio, vislumbrando 

a possibilidade de novos investimentos, o que constitui uma valiosa ferramenta para a tomada 

de decisão. 

 

2.3 Metodologia de Cálculo Custo de Produção (CONAB) 

A metodologia para o cálculo dos custos utilizados pela CONAB (2014) visa a 

contemplar os diversos gastos, explícitos ou não, desde as fases iniciais até a comercialização 

do produto, ou seja, estão associados aos diferentes padrões tecnológicos e preço de fatores 

em uso nas diferentes situações ambientais. Com isso, o custo da cultura do café e das demais 

culturas é mensurado multiplicando-se a matriz de coeficientes técnicos — são expressas em 

toneladas, quilogramas ou litro (insumos, corretivos, fertilizantes), em horas (máquinas e 

equipamentos) e em dia de trabalho (humano ou animal) pelo vetor de preços dos fatores 

(provenientes de pesquisas dos técnicos da CONAB junto aos revendedores de insumos e 

serviços). 

A metodologia empregada pela CONAB considera, para mensurar os custos de 

produção no tempo, o custo estimado e o custo efetivo. Com relação ao primeiro, é apurado 

de três a quatro meses antes do início das atividades no solo, visando a subsidiar as decisões 

das políticas agrícolas; já o custo efetivo é mensurado a partir da utilização efetiva do 

produtor. Para a mensuração dos componentes de custo, a CONAB considera os custos 

explícitos e os implícitos. O primeiro tem seus custos mensurados de forma direta, ou seja, 



 

 

acordo com os preços praticados no mercado; já o segundo sua mensuração se dá de forma 

indireta, por meio da imputação dos valores que deverão representar o custo de oportunidade 

de seu uso. 

No que se refere à representatividade estatística dos custos de produção, a CONAB 

visa a observar o comportamento médio dos diversos padrões tecnológicos praticados no 

cultivo dos produtos praticados pela Política de Garantia dos Preços Mínimos (PGPM). 

 Para melhor análise das planilhas de custos da CONAB, os componentes são 

diferenciados quanto à natureza: contábil e econômica. Para a natureza contábil, os custos 

variáveis são separados em custeio da lavoura e outras despesas (pós-colheita e despesas 

financeiras). Os custos fixos são diferenciados em depreciação do capital fixo e demais custos 

fixos envolvidos na produção e na remuneração do custo. Esses custos são separados em 

função de seu processo produtivo: custos variáveis, fixos, operacional e total. Os custos 

variáveis são aqueles que estão envolvidos no processo à medida que se desenvolve a 

atividade produtiva, ou seja, ocorrem apenas se houver produção. Já os custos fixos são 

aqueles que independem do volume de produção (depreciação, seguros, manutenção periódica 

de máquinas e outras). O Custo operacional envolve todos os custos variáveis e sobre os 

custos fixos, somente aqueles relacionados à lavoura. E por último, o custo total abrange o 

somatório do custo operacional mais a remuneração atribuída aos fatores de produção.  

 

2.4 Estudos Correlatos 

Nuintin e Calegário (2014) propuseram um estudo de natureza explicativa, a partir da 

variável dependente (custo total mão de obra por saca) e das variáveis independentes 

(quantidade de medidas de grãos colhidos manualmente, quantidade de medidas de grãos 

colhidos mecanicamente, custo pago pela quantidade colhida manualmente, custo pago pela 

quantidade colhida mecanicamente, índice de mecanização, rendimento quantidade colhida 

por saca e tempo de colheita), por intermédio das análises das técnicas estatísticas. A partir 

delas, foi possível verificar que a inovação no processo de produção, evidenciada pela 

substituição parcial de mão de obra por maquinários na fase de colheita, contribui para a 

redução do custo com mão de obra por saca em função do aumento de produtividade; 

evidenciou-se que a especificidade do agronegócio de perecibilidade rápida influencia a 

condução da colheita do café e, consequentemente o custo da mão de obra. A implementação 

de uma nova tecnologia não considerando as especificidades do agronegócio não gerou 

redução de custo esperada. 

Nishijima, Saes e Postali (2012) propuseram uma análise de investigação sobre as 

mudanças no padrão de concorrência no mercado mundial de café arábica nos últimos vinte 

anos, verificando os comportamentos dos ofertantes para avaliar o grau de competição entre 

eles, utilizando métodos do sistema de demanda Logit Multinomial Antitruste. Sugerem uma 

dispersão menor entre as elasticidades preço das diferentes variedades de café em relação às 

estimativas para períodos anteriores. Entretanto, os resultados dos testes de instabilidade de 

share de quantidade, por meio de cointegração em painel, que avaliam o comportamento de 

equilíbrio de mercado, indicam não haver rivalidade entrada provável no mercado mundial de 

café verde para todos os seus tipos sejam eles: robusta, arábica suave, arábica natural. 

Portanto, os resultados apontam para aumento da concorrência à variedade de café brasileiro 

por parte da demanda e manutenção de share de quantidades como configuração de equilíbrio 

de mercado. 

Nuintin, Curi e Santos (2012), em sua análise sobre a temática de analisar os contratos 

e as formas de governança referentes às transações resultantes da contratação de mão de obra 

no agronegócio, sob a ótica da economia dos custos de transação, verificaram que a 

contratação da mão de obra para a realização da atividade de colheita do café gera obrigações 



 

 

legais e necessidades de transações com o mercado para atingir o desempenho operacional e 

econômico esperado, em função da especificidade e frequência desses contratos de trabalho. 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para responder ao problema direcionador deste trabalho, inicialmente procedeu-se a 

revisão bibliográfica da temática relacionada aos principais métodos de custeio aplicados as 

lavouras de café arábica das principais regiões produtoras do Brasil. Conforme Köche (2010), 

a pesquisa bibliográfica tem por objetivo analisar as principais contribuições teóricas sobre 

determinado problema de pesquisa. 

Quanto aos objetivos, a abordagem de pesquisa empregada foi descritiva, que, 

conforme Andrade (2004) é desenvolvida na forma de levantamento ou observações 

sistemáticas do objeto de pesquisa, em que os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles. 

Considerou-se neste trabalho, as principais regiões produtoras do café arábica do 

Brasil; sendo analisados os gastos relacionados às principais variáveis de custos de uma 

lavoura de café arábica, no período de 2003 a 2014, conforme dados disponibilizados pela 

CONAB, algumas regiões não abrangem o período em sua totalidade devido a ausência de 

dados. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados foi realizada uma pesquisa documental. 

Conforme Gil (2008), na pesquisa documental, os assuntos abordados, geralmente não 

receberam ainda um tratamento analítico. Os dados são secundários, disponibilizados no site 

da CONAB (2014), sendo o relatório dos custos de produção da safra agrícola cafeeira, das 

principais regiões produtoras de café arábica no Brasil. Considerou-se para análise amostral o 

período de 2003 a 2014 para a maior parte das principais regiões produtoras do café arábica, 

sendo elas: Franca (SP), Guaxupé (MG), Luis Eduardo Magalhães (BA), Patrocínio (MG), 

São Sebastião do Paraíso (MG), Londrina (PR), Manhuaçu (MG) e Venda Nova dos 

Imigrantes (ES), conforme os levantamentos da CONAB. 

Para a análise dos dados, a presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa; 

segundo Martins e Théophilo (2007), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e as 

evidências coletados podem ser quantificados, mensurados. Quanto às técnicas de análise, foi 

utilizado modelo estatístico da regressão linear. Conforme Sanz (2010), a análise de regressão 

linear tem por objetivo identificar uma modelagem matemática analítica e explicativa do 

comportamento de uma variável dependente ou variável de estudo (Y), a partir das 

informações de um conjunto de variáveis explicativas, ou independentes (X), ou seja, foi 

analisado qual o comportamento dos principais custos relacionados a produção cafeeira 

(estudo X) em relação a formação de custo total por hectare de café arábica nas principais 

regiões (estudo Y). Por meio da regressão linear, objetiva-se analisar a existência de relação 

causal entre o custo total do produto acabado café arábica (variável dependente) e os 

principais custos de produção: Fertilizantes, Agrotóxicos, Mão de obra total, operações com 

máquinas. (variáveis independentes). 

Para o tratamento das evidências científicas coletadas a partir do respectivo processo 

analítico, foi utilizado o programa estatístico Statistical Package For The Social Sciences 

(SPSS) para explicar o desenvolvimento da análise de Regressão Linear Múltipla. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Para conduzir o processo de análise, procedeu-se, neste tópico, inicialmente, a 

consideração global de todas as regiões compreendidas na amostra. Posteriormente, cada 

região foi objeto de análise individualizada. Deve-se salientar que na análise de regressão 

empregada foi utilizado o método stepwise (passo a passo), onde o próprio software aponta os 

possíveis modelos de explicação da variável dependente, a partir das variáveis independentes, 



 

 

e sinaliza a partir do poder explicativo, o modelo que melhor se ajusta as variáveis 

consideradas. 

 

4.1 Determinantes do Custo Total para todas as Regiões 

Para desenvolvimento do estudo realizado, conforme os dados das variáveis de custo 

relativos à produção do café arábica de todas as regiões analisadas, durante o período de 2003 

a 2014, a Tabela 1 a seguir demonstra o resumo dos resultados obtidos na regressão linear. 

 
Tabela 1 - Resumo do modelo de regressão 

Modelo Variáveis R
2
 Sig 

1 FER 0,687 0,00 

2 FER, MOT 0,844 0,00 

3 FER, MOT, OMQ 0,906 0,00 

4 FER, MOT, OMQ, AGX 0,923 0,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando a Tabela 1, pode-se observar que o modelo com maior poder explicativo é 

o de numero 4, pelo fato de considerar todas as variáveis e apresentar o maior R
2
 (0,923). 

Todos os modelos (1 ao 4) apresentaram normalidade a um nível de significância de 5%. A 

primeira variável inserida no modelo é fertilizante (FER), devido sua maior representatividade 

na determinação do custo total. A segunda variável é a mão de obra total (MOT), seguida 

pelas variáveis operações com máquinas (OMQ) e por fim agrotóxico (AGX). 

A equação obtida a partir dos coeficientes através da análise realizada pelo software 

SPSS é: 

 

CTO = 1,645FER+ 0,853MTO+ 0,912OMQ+ 0,739AGX+ 2.521,655 

 

Portanto, para todas as regiões consideradas, as variáveis FER, MTO, OMQ e AGX 

são relevantes para a explicação do Custo Total (CTO). É importante destacar, 

adicionalmente, que todas as variáveis independentes apresentam sinal positivo, isto é, 

apresentam correlação direta com a variável dependente. 

A partir da análise das variáveis determinantes do custo total para todas as regiões, o 

tópico a seguir apresenta uma análise individual para cada região. 

 

4.2 Determinantes do Custo total para cada Região 

Referente aos dados de custos relativos à região de Franca (SP), no período estudado 

(2003 a 2014), o resultado obtido na regressão linear evidencia a existência de modelos para a 

determinação dos custos totais, conforme a Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Resumo do modelo de regressão cidade Franca (SP) 

Modelo Variáveis R ² Sig 

1 MOT 0,717 0,00 

2 MOT, OMQ 0,800 0,00 

3 MOT, OMQ, AGX 0,941 0,00 

4 MOT, OMQ, AGX, FER 0,977 0,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 



 

 

Observa-se para a região de Franca (SP), que o modelo com maior poder explicativo é 

o numero 4, que considera todos os insumos, com o maior R
2
 (0,977). Como a Tabela 1, todos 

os modelos apresentaram normalidade a um nível de significância de 5%. A primeira região 

inserida no modelo é MOT, logo é a que representa maior participação na determinação do 

custo total, em segundo lugar a variável OMQ, seguidas por AGX e FER. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Franca (SP) é: 

 

CTO = 1,015MOT + 1,251OMQ + 2,129AGX + 1,057FER+ 1.546,260 

 

Analisando Guaxupé (MG), durante o período de 2003 a 2014, os resultados obtidos 

na regressão linear evidenciam a existência de dois modelos para a determinação dos custos 

totais, conforme Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Resumo do modelo de regressão cidade Guaxupé (MG) 

Modelo Variáveis R ² Sig 

1 MOT 0,735 0,00 

2 MOT, FER 0,881 0,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na região de Guaxupé (MG), o modelo com maior poder explicativo é o segundo (R
2 

= 0,881), que considera o maior numero de variáveis (MOT e FER), sendo a que representa 

maior participação é MOT, presente nos dois modelos, seguida pela FER, para a determinação 

do custo total. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Guaxupé (MG) é:  

 

CTO = 1,076MOT + 2,556FER + 822,413 

 

Em Luis Eduardo Magalhães (BA), período 2003 a 2014, os resultados obtidos 

evidenciam a existência de apenas 1 modelo para a determinação dos custos totais nesta 

região, conforme Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Resumo do modelo de regressão cidade Luis Eduardo Magalhães (BA) 

Modelo Variáveis R ² Sig 

1 FER 0,752 0,00 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na cidade de Luis Eduardo Magalhães (BA), a existência de um único modelo com 

maior poder explicativo (R
2 

= 0,752) que considera a variável FER, como sendo a que 

representa maior participação, para a determinação do custo total. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Luis Eduardo Magalhães (BA) 

é:  

 

CTO = 2.738FER + 4.217,116 

 

Patrocínio (MG) (2003 a 2014) os resultados obtidos, também evidenciam a existência 

de apenas 1 modelo para a determinação dos custos totais nesta região, conforme tabela 5. 

 
Tabela 5 - Resumo do modelo de regressão cidade Patrocínio (MG) 

Modelo Variáveis R ² Sig 



 

 

1 AGX 0,766 0,00 

Fonte: Elaboradora pela autora. 

 

Na região de Patrocínio (MG), a existência de um único modelo com maior poder 

explicativo que considera a variável AGX, como sendo a que representa maior participação 

(R
2
 = 0,766), para a determinação do custo total. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Patrocínio (MG) é: 

 

CTO = - 4.007AGX + 13.566,995 

 

A cidade de São Sebastião do Paraíso (MG), foi analisada no período de 2003 a 2014, 

os resultados obtidos, evidenciam a existência de apenas 1 modelo para a determinação dos 

custos totais nesta região, conforme Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Resumo do modelo de regressão cidade São Sebastião Paraíso (MG) 

Modelo Variável R ² Sig 

1 FER 0,568 0,030 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em São Sebastião do Paraíso (MG), a existência de um único modelo com maior 

poder explicativo que considera a variável FER, como sendo a que representa maior 

participação (R
2
 = 0,568), para a determinação do custo total, apresentando normalidade a 

grau de significância 5%. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de São Sebastião do Paraíso (MG) 

é: 

 

CTO = 4.423FER + 1.206,707 

 

Para a cidade de Londrina (PR), durante o período 2007 à 2014, os resultados obtidos, 

evidenciam a existência de 2 modelos para a determinação dos custos totais nesta região, 

conforme Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Resumo do modelo de regressão cidade Londrina (PR) 

Modelo Variável R ² Sig 

1 MOT 0,927 0,00 

2 MOT, FER 0,974 0,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Em Londrina (PR), a existência de 2 modelos, o modelo com maior poder 

explicativo é o de numero 2 (MOT e FER), assim é a que representa maior participação na 

determinação do custo total, em segundo lugar a variável FER. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Londrina (PR) é: 

 

CTO = 1.062MTO + 0,759FER + 3.884,618 

 

Para a região de Manhuaçu (MG), durante o período 2008 à 2014, os resultados 

obtidos, evidenciam a existência de 2 modelos para a determinação dos custos totais nesta 

região, conforme Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Resumo do modelo de regressão cidade Manhuaçu (PR) 



 

 

Modelo Variável R ² Sig 

1 OMQ 0,428 0,047 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a região de Manhuaçu (MG), a existência de um único modelo com maior poder 

explicativo que considera a variável OMQ, como sendo a que representa maior participação 

(R
2
 = 0,428), para a determinação do custo total. 

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Manhuaçu (MG) é: 

 

CTO = 1.086OMQ + 8.278,506 

 

Em Venda Nova dos Imigrantes, no período de 2008 a 2014, conforme a tabela 9, 

pode-se verificar a existência de um único modelo para a determinação dos custos totais. 

 
Tabela 8 Resumo do modelo de regressão região Venda Nova Imigrantes (ES) 

Modelo Variável R ² Sig 

1 MOT 0,611 0,023 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme análises realizadas pelo software SPSS, na região de Venda Nova dos 

Imigrantes (ES), considera um único modelo com maior poder explicativo que considera a 

variável MOT (R² = 0,611) para a determinação dos custos totais, à um nível de significância 

de 5%.  

A equação obtida a partir dos coeficientes da região de Venda Nova dos Imigrantes 

(ES) é:   

 

CTO = 1,853 MOT + 1374,721 

 

A partir da análise dos dados com o modelo de regressão em todas a regiões e por cada 

cidade individualmente, o tópico 5 a seguir apresenta as principais conclusões desse estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente estudo foi investigar o comportamento dos principais custos 

relacionados ao custeio da produção do café arábica nas principais regiões produtoras desta 

cultura no Brasil, no período de 2003 a 2014, bem como identificar a influência desses custos 

em relação ao custo total da lavoura. 

Com um intuito de analisar a representatividade dos custos dos insumos no custo total 

da produção verificou-se a participação das variáveis em todas as regiões e em cada região de 

forma individualizada, a um nível de significância de 5%. Observando a Tabela 1 o modelo 

que possui maior poder explicativo das variáveis fertilizantes (FER), mão de obra total 

(MOT), operações com máquinas (OMQ) e agrotóxicos (AGX), o na configuração de uma 

equação capaz de explicar o custo total da produção do café arábica nas principais regiões 

produtoras, empregando-se a Regressão Linear Múltipla. 

Quanto ao custo total por região a cidade de Franca (SP) diante da análise realizada 

observou-se que as  quatro variáveis de Custos compõem uma equação com poder explicativo 

de 97,7%, em Guaxupé (MG) e em Londrina (PR) as variáveis MOT e FER respondem por 

88,1% e 97,4%, respectivamente.  

Em Luis Eduardo Magalhães (BA) e São Sebastião do Paraíso (MG) o poder 

explicativo da variável FER, de modo isolado, é respectivamente, 75,2% e 56,8%, em 

Patrocínio (MG) a variável AGX representa a única variável independente com poder 



 

 

explicativo de 76,6% para a equação dos custos; na região Manhuaçu (MG) a variável OMQ, 

também de modo exclusivo, integra um modelo explicativo com R
2
de 42,8% e em Venda 

Nova dos Imigrantes a existência de um único modelo explicativo que considera a variável 

MOT com um R² com 61,1%. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi atendido quanto à investigar o comportamento 

dos principais custos envolvidos na produção do café arábica, conforme as regiões destacadas 

CONAB.  

Para o desenvolvimento do estudo destaca-se algumas limitações como o fato de os 

dados disponíveis para algumas regiões (Londrina (PR), Manhuaçu (MG) e Venda Nova dos 

Imigrantes (ES)) não compreenderem o período total de 2003 a 2014, o que pode influenciar 

nos resultados encontrados a partir das análises. Outro fator limitante é ausência de custos de 

algumas variáveis de algumas regiões. 

Contribuindo com pesquisadores, profissionais da área e agregados que utilizam essas 

informações para tomadas de decisão, como instituições financeiras, cooperativas entre 

outros. Sugere-se para pesquisa futura aplicar a técnica de análise de dados aplicada neste 

estudo em outras culturas e verificação do comportamento dos custos.  
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