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ESQUEMA-RESUMO - CAFÉ                

8 - Custo de produção 

O custo de produção, juntamente com a _____________________ e o 

_____________ do café, forma o tripé que define o resultado da safra, ou seja, 

se a atividade foi rentável ou não naquela safra. 

Porém, quantificar o custo de produção é complexo, pois depende de diversos 

fatores, além das diversas ______________ disponíveis para fazer esses 

cálculos.  

O _____________ interfere diretamente no resultado, na _________________, 

e deve ser a informação mais relevante na decisão de venda da produção.  

Na ausência de dados para os levantamentos dos valores a serem calculados, 

geralmente utilizamos o custo da _____________. Mas na cultura do café, temos 

uma diferença muito grande nos custos de uma localidade para outra, além da 

diferença de custos referentes às espécies _____________ e _____________. 

Portanto, para sermos mais assertivos, vamos trabalhar os custos pela ótica da 

_________________.  

No entanto, o primeiro ponto que precisamos ter claro, é que o custo vai variar 

conforme o nível de mecanização da lavoura em questão.  

Se o perfil do empreendedor for o de _______________ produtor e possuir 

pouca mecanização, o custo com mão de obra de longe será o maior, podendo 

chegar a mais de 50% do custo operacional total, conforme estudo da 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. 

Já se ele é altamente mecanizado, o _________ com mão de obra cai 

drasticamente e fica em torno de 10%, uma vez que com a mecanização da 

colheita a necessidade de pessoas cai muito.  

Por outro lado, o custo com mecanização, que no primeiro perfil de produtor, era 

de apenas 2%, salta para 17%.   

A grande mudança também acontece nos custos com _____________, que nas 

propriedades manuais representam 23%, nas mecanizadas sobem para 56% de 

participação. 

É válido ressaltar, que grande parte dos custos com insumos, mais de dois terços 

em algumas regiões, é com __________________, principal compra que o 

produtor faz. E essa é uma informação importante, pois, se de tudo o que o 

produtor comprar, ele acertar a mão no fertilizante, já sai na frente na busca para 

reduzir custos e maximizar os ______________.  
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Outro custo importante e que deve ser levado em consideração é a 

______________, que geralmente gera maiores produtividade e é facilmente 

absorvida pela eficiência produtiva que a planta irrigada tem.  

Por isso, é extremamente importante fazer o ________________ da safra com 

o produtor, levantar os custos um a um e gerar o lucro _________________ e a 

relação de troca, para saber qual é o valor para a venda da produção, e qual é a 

produtividade mínima necessária para cobrir os custos.  

 

produtividade - preço de venda – metodologias – custo – lucratividade - Conab 

– arábica – robusta – mecanização – pequeno – custo – insumo – fertilizantes – 

lucros – irrigação – planejamento – operacional – produtividade  
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