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CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CACAU: 
COMPORTAMENTO DOS CUSTOS PADRÕES EM 

SETEMBRO DE 1987 

Hilmar I1ton Santana Ferreira· 

RESUMO 

o ano de 1977 registrou os mais altos preços in
ternacionais da história da cacauicultura. Logo após, 
sobreveio uma fase de preços baixos. Por conta disto, 
a partir de 1980, a Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira (CEPLAC) instituiu um grupo de tra
balho para definir políticas, objetivando diminuir os 
custos de produção. Da orientação daí decorrente sur
giu o projeto de acompanhamento dos custos de produ
ção de cacau no CEPEC. O presente estudo apresenta a 
metodologia deste trabalho, problemas a superar exis
tentes na condução dos trabalhos, propondo uma meto
dologia de avaliação do desempenho das tecnologias do 
ponto de vista dos custos, relacionando variáveis co
mo rentabilidade, tecnologia, produtividade da terra 
e custos de produção, ao tempo em que a aplica ao pe
ríodo de setembro de 1987. 

Definem-se critérios para avaliação da lucrativi
dade de algumas tecnologias usadas na cacauicultura e 
de uma técnica ou prática agrícola isolada. Preten
de-se que a metodologia proposta seja usada trimes-

*EngQ Ag~Q - MS - CEPECjACONJ - Caixa Po~tal 7 - BR 
45600 - Itabuna (BA) - B~~ii 
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tralmente seja sobre os custos de padrões, como se 
faz hoj~, seja sobre os custos efetivos, como seria 
desejável. 

PALAVRAS-CHAVE: Cacau, produção, CUSLO de produção, 
lucratividade, relação benefício/cus
to, isocustos, isorrazão benefíciol 
custo, isoprodutividade,~ isolinhas e 
isofunções. 

CACAO PRODUCTION COST 
SEPTEMBER/1987 STANDARD COST BEHAVIOR 

ABSTRACT 

The year of 1977 records the highest international 
cacao prices in the history. Immediately the prices 
had gone down. 50, CEPLAC defined policies airning the 
cacao cost of production diminution and the cacao 
production cost rnonitoring. This paper presents the , . 

methodology which is used, the remaining problems, 
proposing study the evaluation of technology performance 
from the point of view of costs, re1ating variables 
like profitability, technology, yeld and production 
costs, applying it to Septernber, 1987. 

Criteria for economic evaluation of some 
technologies employed on cacao are defined as wel1 as 
of one isolated agricultural technique or practice. One 
intends that the proposed methodology be used quartely 
both on the standard costs, as one does nowadays 
on effective costs, which would be desirable. 

KEY-WORD5: 
Cacao, production cost, profitabi1ity, profitab1enes~, 
benefit/cost relation, isocosts, isoratiobenefit/cost, 
isocosts, isoratio benefit/cost, isoproductivity, 
isolines and isofunction. 
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CU6to~ d~ P~oducão d~ Caeau 

CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CACAU: 
COMPORTAMENTO DOS CUSTOS PADRÕES EM 

SETEMBRO DE 1987 

I - INTRODUÇÃO 

Desde 1981 a Divisão de Sócio-Economia (DISEC) 
vem acompanhando a evolução dos custos de produção de 
cacau. Tem utilizado o que se convencionou chamar de 
Custos Padrões, Paradigmais ou de Referência, carac
terizados por serem elaborados no escritório, no 
pre-ssuposto de que se o sistema produtivo se comporta 
conforme a tecnologia indicada, observando os coefi
cientes técnicos pré-definidos por uma equipe de téc
nicos e dados os preços dos . insumos, então os custos 
resultarão de acordo com o indicado. A outra metade 
nesta dicotomia seria formada pelos Custos Efetivos, 
ou de fato praticados pelo sub-setor. Estes, de fato, 
contam a história da lavoura, mas não são monitorados 
pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC). 

II METODOLOGIA 

11. 1. Tecnologia e Estruturação dos Custos 

Os cálculos dos custos padrões feitas 
levam em conta metodologia definida em maio 
por Grupo de Trabalho para tal instituído 
PLAC. 

na 
de 

pela 

DISEC 
1980 

CE-

Por conclusão daquele grupo são calculados men
salmente os Custos Variáveis Totais (CVT) estimados 
para as quatro tecnologias abaixo referidas: 

TI : Tecnologia Tradicional, sem uso de insumos 
modernos, estabelecida com base em estudo de Cox, 
realizado em 1966. 

T2 : Tecnologia Atual (atual para maio de 1980, 
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época de reunião do grupo de trabalho) que é o 
pacote recomendado pela CEPLAC até o "quinqUênio 
de ouro". 

T3 : Tecnologia Atual Ponderada, a tecnologia T2 
tendo os coeficientes~t~cnicos ponderados pelo 
percentual dos produtores que adotariam cada prá
tica, conforme estimativa dos peritos do grupo de 
trabalho. 

T4 : Tecnologia Proposta pelo Grupo de Trabalho. 
Este último pacote (T4) consta da tecnologia T2 
com as modificações propostas pelo grupo de tra
balho: 

a) Limitação de número de pulverizações com fun
gicidas até três aplicações por ano. 

b) Pulverização aérea de fungicidas (esta modi
ficação crio~ um quinto pacote, a T5' cujos 
custos foram acompanhados durante algum tem
po. "Depois, pela sua baixa adoção, deixou de 
ser monitorado desde 1985). De fato, esta 
modificação não está incorporada à T4. 

c) Controle químico de ervas daninhas. 

d) Uso de rochas fosfatadas para adubação fos
fórica. 

e) Reduç~o da freqU~ncia de poda, que seria 
realizada a cada 2 anos. 

f) Consideração do 
residual de adubos 
anos. 

aproveitamento 
aplicados nos 

do efeito 
últimos 2 

Os coeficientes-técnicos destes procedimentos 
)rodutivos estão caracterizados no Quadro 1 . 

... 
) 



Quadro 1 - Caracterização das tecnologias - Coeficientes técnicos considerados por cada h~ctare. 

ítens e Unidades Coeficientes Técnicos por Tecnologia 
(ha) 

de Medidas T3 
TI T2 Coef.Tecnico Ntvel de Adoção T4 T 5 

TRABALHO (mão-de-obra) 
(Jonladas lha) 

01. Colheita e beneficiamento (es- (J 
timado como função da quanti-

~ dade colhida e beneficiada: 0,8 
jornadas por arroba cOl~da e ... _. k 
beneficiada) (Jornadas/ ) 0,8 0,8 0,8 1,00 0,8 0,8 a 

02. Poda 17 17 17 1,00 8,50 8,50 i>-

03. Desbrota 3,19 3,19 3,19 1,00 3,19 3,19 
~ 04. Roçagem 20 20 20 1,00 ~ 

05. Ca1agem 2 2 0,06 0,91 0,91 
06. Adubação básica 11 11 0,45 7 7 ~ 07. Adubação nitrogenada 3 3 0,45 3 3 
08. Combate às pragas 0,5 0,5 0,93 0,5 0,5 a 
09. Combate às doenças 12 12 0,40 12 P-

~ 10. Uso de herbicidas 4 4 '0 
HATERlAL ~l 

01. BHC 1,5% (kg) 30 30 0,93 14,40 14 , 40 
a 

02. Cobre Sandoz (kg) 19,20 19,20 0,40 14,40 14,40 P-
03. Calcário (kg) 450 450 0,06 90 90 ~ 
04. Ag-Bem (litro) 0,8 0,8 0,40 0,48 0,51 

(":) 05. Combustlvel p/BHC (litro) 2 2 0,93 2 2 
06. Combustlvel p/cobre (litros) 45 45 0,40 45 ~ n 07. Óleo 2T (litro) 2,78 2,78 0,67 2,10 0,10 ~ 
08. Adubo B (kg) 296 296 0,45 ~ 
09. Uréia (kg) 80 80 0,45 134 134 
10~ Rocha Fosfatada (kg) 0,45 300 300 
11. Cloreto de Potás~io {kg) 50 50 
12. Gramaxone (litro) 2 2 
13. Karmex (kg) 3 3 
14. Adesivo p/herbicida (litros) 0,.30 
SERVIçoS 
01. Serviços aéreo-helicóptero 

(aplicações/ano) 3 

'..J 
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Adicionam-se, às despesas com os insumos, servi
ços e trabalho, para se comporem os custos variáveis 
totais: 

Encargos Sociais: 
- 13% Salário (1/12 dos custos de mão-de-obra) 
- Férias (1/12 do mesmo valor) 
- Repouso remunerado (1/6 do mesmo valor) 
- Juros sobre o custeio (à taxa de 18% a.a. que é 
a estimativa do custo de oportunidade do capital 
no Brasil. Antes este valor era calculado em 30%. 
Preferiu-se trabalhar com valores reais a cada 
corte no tempo, de modo a não considerar a infla
ção) 
- Despesas de Administração (5% sobre custo de 
trabalho) 
- Despesas gerais (10% sobre trabalho e mate
rial). 
Antes o projeto considerava ao invés destas duas 

despesas, uma rubrica chamada "Outras Despesas", cor
respondendo a 5% do total. Na verdade, estes dispên
diós caracterizam-se mais como custos fixos. 

Na metodologia de trabalho antigamente usada, ha
via também a consideração de um tópico para "previ
dência social" da força-de-trabalho: era o FUNRURAL, 
calcdlado pelo lado aa receita, i.e., 2,5% da Receita 
Bruta. 

Apurados ménsalmente os custos, só a cada trimes
tre é avaliada a rentabilidade (antes dos custos fi
xos) pela confrontação de receitas e custos. 

11. 2. Critérios para a Avaliação da rentabi~-=~<!.~~~: 
antes de Pagamento dos Custos Fixos 

No último mês de cada trimestre, é feita a ava
liação da rentabilidade de cada uma das tecnologias 
definidas. 

Como o grupo de trabalho designado pela CEPLAC, 
em maio de 1980, não definiu qual a produtividade mé
dia esperada para cada uma das tecnologias sob análi
se, instituiu-se um estudo de sensibilidade para cada 
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um desses pacotes tecnol6gicos. Nestes estudos, para 
cada tecnologia, fez-se variar o custo-vari~vel total 
(CVT) em função da produtividade da terra (PT). E pa
ra as Receitas Brutas (RB), as variáveis que promove
ram as mudanças foram a Produtividade da Terra e o 
Preço do Produto CP}, das am~ndoas de cacau. Fixa
ram-se os valores 30,40,50, 60, 70,80, 90 e lOO(éi>/ha~ 
a serem considerados. Quanto aos preços, já que ate 
aqui estes estudos t~m-se aprontado depois do período 
em consideração, t~m-se tomado como valor central o 
preço médio do último mês do trimestre em tela prati
cado para o cacau, na MRH-154-Cacaueira, conforme o 
levantamento sistemático feito pela DISEC/CEPEC, com a 
participação do DEPEX. Consideram-se ainda dois pre
ços menores e dois maiores, equiespaçados. De modo que, 
combinadas as variações ex6genas de produtividade da 
terra e preço, resultaram em 40 cenários de rentabi
lidade. 

Ligar as tecnologias consideradas aos níveis de 
produtividade da terra pode parecer um pressuposto 
muito forte. Principalmente a "tecnologia tradicio
nal", isenta de insumos modernos. Associ~-la a altas 
produtividades pode parecer temerário. No entanto é 
preferível assim fazê-lo. Sabe-se que a proposição é 
condicional. Se dado "isto", então "aquilo". "Se com 
a tecnologia tradicional se pode conseguir 100 @ lha, 
então a rentabilidade neste caso é tal". A alternati
va seria contar com a produtividade média esperada 
para cada tecnologia. De preferência não só o seu va
lor de "tendência central", mas também outros momen
tos da distribuição de freqUência desta produtivida
de. Como não está disponível esta expectância parece 
válido o pressuposto. Mesmo porque outros pressupos
tos implícitos estão feitos. A produtividade da terra 
não é função só da tecnologia (que seria ' o manejo). 
Ela depende também do meio ambiente (solos, clima, 
topografia de terreno) e da genética ou do potencial 
de resposta do material botânico. 

Assim é possível que, em condições ótimas de ge
nética e meio-ambiente, um manejo pobre produza re-
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sultados bons ou muito bons. Infelizmente, para o ca
caueiro, não existe estudo empírico que informe quan
titativamente sobre isto. 

As assertivas condicionais deste estudo têm sua 
validade. E delas pode-se concluir qual custo variá
vel unitário de se produzir cacau para um caso con
creto, desde que se conheça a produtividade média e a 
tecnologia usada. 

11. 2.1. Categorias Usadas na Estimação da rentabili
dade antes dos Custos Fixos 

A avaliação considera a situação para um hectare 
de cacaual safreiro. Como o estudo não leva em conta 
os Custos Fixos (CF) da produção de cacau, o trabalho 
se reduz a uma "rentabilidade variável", se assim pu
desse ser chamada a efetividade privada (i.e. a pre
ços de mercado) calculada antes daqueles custos que 
indepenriem da quantidade produzida. 

10 

Para estes cálculos são considerados: 

1 - Preço de Cacau (P) - O preço médio levantado 
pela DISEC/CEPEC para a MRH-154-Cacaueira refe
rente ao mês em questão. Consideram-se ainda mais 
d~is valores equidistantes, de uma distância ra
zoável, para cima e mais dois valores para baixo, 
nas mesmas condições. 
2 - Produtividade da Terra CPT) - Postula-se uma 
variação da produtividade da terra que vai de 30(ci>/ha 
até 100 @/ha, com intervalos de 10~/ha, resultan 
do em oito pontos equidistantes. 

3 - Receita Bruta (RB) - O Ingresso Bruto no ano 
agrícola é definido como sendo diretament.e pL.'O

porcional ao preço de cacau e à produtividade da 
terra, com coeficiente de proporcionalidade uni
tário. Sua variação está pois em função destas 
duas variáveis, em termos imediatos. Remotamente 
depende da tecnologia (como também do 
meio-ambiente e da genética). 
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4 - Custos Variáveis Totais (CVT) - O total dos 
desembolsos ou imputações decorrentes do processo 
de produção em um hectare de cacaual safreiro, em 
condições ambientais e genéticas médias e de ma
nejo igual ao definido pela tecnologia e que va
riam (os desembolsos e imputações) com a quanti
dade produzida. Os CVT são as somas de dispêndios 
com o insumo trabalho, com materiais, ·com servi
ços (estes, elementos que dependem da tecnologia) 
e mais imputações de natureza geral. Os CVT vão 
depender da Produtividade da Terra porque, pela 
forma como estão estruturados, as despesas com o 
trabalho alocado às operações de "Colheita e Be
neficiamento" estão agrupadas e estimadas em uni
dades monetárias aplicadas a trabalho atribuído a 
arroba colhida. Considera-se um coeficiente téc
nico de 0,8 dias-homens ou jornadas por arroba de 
cacau colhido e beneficiado, para todas as tecno
logias, conforme, aliás, está expresso no Quadro 1. 

5 - Margem de Contribuição para Pagamento dos 
Custos Fixos (MCPCF) - Ou Margem de Contribuição 
é o que resta da Receita Bruta (RB), depois de 
retirados os Custos Variáveis Totais (CVT). Com 
esta sobra ou resíduo é que a empresa cobre seus 
Custos Fixos Totais (CFT) e remunera os fatores 
acaso não cobertos pela estruturação dos Custos 
Totais (CT), soma dos CFT + CVT. 

6 - Relação Benefício/Custo (B/C) - Por definição 
é a razão aritmética entre as Receitas Brutas 
(RB) e os Custos Variáveis Totais (CVT). ~ I pois 
um número adimensional, abstrato. ~ função da 
Produtividade da Terra (PT), do Preço do Cacau 
(P) e dos preços dos insumos. 

7 - Custo Variável Médio ou Unitário (CVMe) - ~ o 
custo variável total (CVT) rateado pela quantida
de produzida pelo hectare de cacaual safreiro em 
estudo, i.e., pela Produtividade da Terra (PT). 
Supõe-se, segundo o enfoque neoc1ássico, que há 
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uma relação, uma associação negativa entre o Cus
to-Variável Unitário (CVMe) e a quantidade produ
~ida do empreendimento, no presente caso, a Pro
dutividade da Terra (PT). Isto pelo menos nos ní
veis sub-ótimos (ou ~-ótirnos) de quantidade 
produzida. A partir de nível ótimo da PT a asso
ciação mudaria para positiva. O ponto ótimo seria 
um ponto de mínimo. 

11. 2.2. Modelos das Funções Usadas na Avaliação de 1 ha 

1 - Receita Bruta (RB) 

RB = 

(Cz$/ha) 
PT 

(~/ha) x 
P 

Cz$/(@ 
(1) 

A Receita Bruta é dada pela produtividade da ter
ra vezes o preço médio do cacau. 

Outro enfoque poderia considerar "preço" e "produ
tividade" como variáveis explicativas da Receita Bru
ta, num modelo linear do tipo: 

2.- Custos Variáveis Totais (CVT) -

CVT= T+ M+ 1+ O,8w PT(2) 
(Cz$/ha) (Cz$/ha) (Cz$/ha) (Cz$/ha) (JOR/(@) Cz$/ 
JOR) . (@/ha). 

onde: T = valor do trabalho (jornadas) empregado p/ha 
M = valor do material usado p/ha 
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I = valor das imputaç~es (juros, transporte ~ Je s 
pesas gerais, administraç~o, encargos so
ciais) oneradas/ha 

W = salário ou valor da jornada (diária) para as 
operaç~es de colheita e beneficiamento. 

PT = Produtividade da terra 
CVT = Custos Variáveis Totais 
a Função (2) pode ser escrita 
CVT = A + S. PT (3 ) 
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que mostra que os CVTs são função linear da Produtivi 
dade da Terra (PT), tendo como coeficiente linear o 
somatório das despesas por hectare para com trabalho, 
materiais e imputações (A=T+M+I) e como coeficiente an 
guIar 0,8 (ou 80%) (um coeficiente eminentemente téc= 
nico) do valor do salário que se paga por uma jornada 
(ou diária) de trabalho especializado em colheita e 
beneficiamento (B = 0,8W). 

A opção pela especificação linear é meramente ar
bitrária. Trata-se de uma aplicação do princípio do 
menor-esforço. De fato é mais fácil trabalhar com mo
delos do primeiro grau. Urna consulta à empírie, um 
"survey" de fazendas representativas, entretanto, po
de revelar que a função CVT tem outra forma. 

3 - Margem de Contribuição para Pagamento dos Cus 
tos Fixos (MCPCF ou .MC) -

MC = RB 
(Cz$/ha) (Cz$/ha) 

ou MC = - A + PT (P-B) 

CVT 
(Cz$/ha) 

ou ainda MC = - (T+M+I) + PT (P-O,8 W) 

(4) 

(5) 

(6) 

onde os símbolos têm os mesmos significados já defi
nidos e onde a expressão P-0,8W indica o preço do ca
cau (de mercado) abatido de 80% de valo~ de uma jor
nada para colher e beneficiar o cacau, que, nas cir
cunstâncias, poderia ser chamada "p.reço líquido par
cial do produto". 

A variável MC já é um primeiro indic~dor de ava
liaç~o. Sua relaç~o com a desejabilidade do cenárLo ~ 
positiva. Quanto maior a MC, Ceteris paribus, mais de
sejável o cenário. 

4 - Relação benefício/Custo - (B/C) 

B/C = RB/CVT 

(adimensional) (Cz$/ha /Cz$/ha) 

(7) 

Pode-se expressar ainda a razão B/C por variáveis 
mais remotas: 

13 
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B/C PT.P -r 
= = 

A+B. PT A+B.PT 
PT.P 

B/C 1 
-= 

A + B.PT 

PT.P PT.P 

B/C 1 
= 

A + B 

PT.P P 

B/C 1 (8) = 

T+M+I + 0,8 W 

PT.P P 

Onde os símbolos têm os significados já apresen
tados. Daí se verifica que a razão benefício custo é 
igual ao inverso do somatório de duas razões: A razão 
entre a soma das despesas com trabalho, mat~rial e as 
despesas imputadas num hectare de cacaueiro e a Recei
ta Bruta deste mesmo hectare e 80% da razão entre o 
valor da diária (jornada) do trabalho especializado de 
colher e beneficiar o cacau e o preço médio vigente do 
produto. Esta última razão é 80% (um coeficiente-técni 
co) de que se poderia chamar participação do trabalho 
específico no preço do produto. 
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S - Custo Variável Médio ou Unitário (CVMe) 

CVMe 

Cz$ /(ô) 

CVMe 

CVMe 

= 

= 

= 

CVT/PT 

(Cz$/ha)/«(Q)/ha) 

A + B.PT 
PT 

B + A.PT-l 

ou 

CVMe = 0,8 W + (T+M+I) . PT-l 

(10) 

(11) 
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a função (11) é uma hipérbole retangular que se cara~ 
teriza por tender para um valor fixo de modo assintó
tico, quando a variável explicativa cresce indefini
damente. E para infinito, quando a variável indepen
dente tende para zero. Isto significa que a curva de 
CVMe assim representada não vai mostrar um nível óti
mo, nem uma porção em que ocorreriam deseconomias de 
escala. Nos casos concretos em que se empregaestaes
pecificaç~o para a funç~o custos, se diz q~e ela es
taria bem escolhida para representar uma firma que es
tá sempre mudando, no seu horizonte de planejamento, 
o seu tamanho, aumentando a quantidade produzida an
tes de atingir o ótimo. Tem portanto esta restrição o 
modelo usado. 

Com o modelo de Custo variável Total linear, como 
o escolhido para este trabalho por FIGUEROA et atii 
(s.d.), e também com Custos Totais (CT) (igual a Cus
tos Variáveis Totais mais Custos Fixos. Totais) também 
lineares, mesmo que não expressos, como no presente ca 
so, nestas circunstâncias o custo variável médio as= 
sume a forma hiperbólica retangular, como já visto. 
Além disso a assíntota do CVMe hipérbole retangular é 
o próprio custo marginal, que é constante e igual ao 
coeficiente angular ou declividade de CVT. 

~ 

Assim e que, segundo (2), 

CVT = T + M + I + 0,8 W. PT 

Para se obter o CT, bastar-se-ia somaremos Custos 
Fixos Totais (CFT), assim: 

CT = CFT + T + M + I + 0,8 W. PT (12) 

E os custos marginais (CMg) seriam: 

CMg = dCT = O,8W = B. (13) 
dPT 

Por outro lado, com o CVMe fornecido por (11) 

CVMe = 0,8W + (T + M + I). PT-l, a 
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assíntota desta hipérbole retangular seria o 
Assíntota = Lim CVMe = O,8W = B 

PT -* 00 

limite 
(14) 

Resultando da comparaç~o de (13) e (14) a compro
vação de que de fato, nestas circunstâncias, o custo 
marginal é igual à assíntota do CVMe. 

11. 2.3. Considerações sobre a Modelage~ 

Das modelagens e análises retroexpostas, pode-se 
concluir que o Grupo de Trabalho de fato relacionou, 
para compor as planilhas de custo variável total, in
sumos e serviços que variam com a quantidade a ser pro 
duzida, muito embora esta relação técnica entre o in
sumo e o produto, às vezes de natureza indireta, como 
no caso de, por exemplo, "Combustível p/aplicação de 
BHC" ou "combustível para aplicações de cobre", seja 
de difícil determinação. Parece ser pacífico (Quadro 1) 
que todos os insumos de trabalho, material ou de servi
ços influenciam a quantidade a ser produzida, se ca
racterizando como componentes do CVT. 

H~ entretanto uma opção que precisa ser revista e 
reformulad.a. Como estão definidos os "Coeficientes Téc 
nicos" ligando os "Insumos" a "hectare de área de pro= 
dução" (exceção feita' para a prática "colheita em be
neficiamento" que está relacionada a quantidade produ 
zida), resulta que ser~ obtido um Custo Total (CT)~ 
com uma parcela fixa (independente da quantidade pro
duzida) e não um CVT, como se pretendia. Os insumos 
n~o estariam influenciando a quantidade produzida. a 

... -- 'f' nao ser o ·da exceçao referida. Isto fica vis:!.ve .": e~~. 

(2): CVT = T+M+I+O,8W.PT ou em (3): CVT=A+B. P T p c ~~···; a 
reta representante destes custos teria um coeficie~te 
linear (ou intercepto) diferente de zero. No caso,igual 
a A ou ao somatório das despesas com "trabalho"(exce
to para "colheita e beneficiamento"), "Materiais", e 
" -" Imputaçoes . E na realidade o CVT tem que ter o in-
tercepto zero, tem de passar pela origem dos eixos ar 
togonais. Dito de outro modo, estando os fatores va-
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-riáveis associados à quantidade produzida, quando nao 
há produção não há Custos Variáveis. Só Custos Fixos. 
E portanto todos os insumos de T + M + I estão carac
terizando Custos Fixos e não variáveis. 

Para corrigir esta imperfeição técnica é preciso 
que todos os "coeficientes-técnicos" do Quadro I se 
refiram a arroba de cacau seco produzida e não a hec
tare colhido. E a competência de tocar nestes coefi
cientes parece ser de um Grupo de Trabalho ·semelhante 
ao instituído em 1980, como aliás programou para o pe
ríodo ju1/set. 1988 o projeto. 

Feita a modificação proposta - relacionar nos coe
ficientes-técnicos todos os insumos à quantidade pro
duzida (produtividade da terra) e não a um hectare
aí entao, a função custo retroreferida passaria a ser: 

ou 
CVT = (T+M+I+O,8W). PT (15) 

CVT = (A+B). PT (16) 

onde não haveria coeficiente linear diferente de 
zero e onde, naturalmente, as variáveis T, M, I, 
A, seriam separadas nos serviços de insumos indi
vidualizados. 

11. 3. Critério para Avaliação de uma Prática Isolada 

Até aqui avaliou-se uma tecnologia (conjunto de 
práticas ou técnicas) como um todo, inferindo-se so
bre o empreendimento agrícola como um todo. 

Agora propõe-se um modelo de análise para uma prá 
tica agrícola isolada, dentre dos pressupostos de li
nearidade, não existência de interação ou sinergia e 
outros. 

Considerada a prática agrícola "J", dentro da tec 
~ologia Ti sabe-se qu: são empregados "aj" unidades d~ 
lnsumos para a obtençao de uma unidade de produto,sen
do Ilpj " o preço médio registrado (ou esperado) do in
sumo e "p" o do produto. 

A condição para a economicidade da tecnologia como I 
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um todo pode ser representada pelo princIpio de que o 
custo total médio de produção deve ser igualou menor 
de que o preço do produto. .. 

Podem ser assumidas duas posturas com respeito a 
avaliação da economicidade das práticas isoladas: 

1 - Considerar isonomia de participação de cada insumo 
na distribuição do produto. Daí resulta que a condição 
de economicidade para urna prática ou técnica "J"é: 

j-l n 
aJo PJo < P - CFTTi - L aiPi - L aiPi 

YTi i=l i=j+l 

ou ainda 

(CFTTi 
j-1 n 

aj ~ 
P 1 + L a'p' + L:. . + 1 aiPi) - -- 1 1 p. Pj YTi i=l l=J 
J 

e desta maneira poder-se-ia definir o que se poderia 
chamar de "Preço Máximo ainda Econômico" (PMAE) , que 
seria o preço maior que se poderia pagar pelo insumo 
sem causar danos à saúde econômica do empreendimento: 

PMAE = p. = 
J 

p 

a· 
J 

a· 
J 

(CFTTi 
YTi 

j-1 n 
+ L aiPi + I a . P . ) 

i=l i=j+l l . l 

2 -Considerar participação diferenciada de cada in
sumo na distribuição do produto. Aí são definidos I!p_~ 
sos" para os insumos e os componentes dos custos f.i 
xos, refletindo esta participação: "si" seria a s · .~ lê:'. 

destes pesos, "i" variando de 1 até q (quê) e de :n -}jo 
que 

q 
L si = 1 e O < si < 1. 
i=1 

Então a economicidade da prática "J" seria dada 
por: 
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j-l 
L 

n 

ajPjsj ~ p -

L Cz$Xi Si+Li Cz$ Zisi 
i 

i=l aiPisi L 
i=j+l 

ou 

aj < P 1 (Li Cz$Xisi+LiCz $ Zisi 

PjSj YTi 

j-l 
+ L 

i=l 

n 
a-p-s- + L a-pese) 111 

i=j+l 
111 

e ainda 

P 1 ~ Cz$X-S- + ~ Cz$ Z-S-1 1 1 1 
PMAE = P- = (1 1 

J a-s- a-s- YTi J J J J 

j-l n 
2:: aiPisi + 2:: aiPisi) 
i=l i=j+l 

Nestes modelos YTi substitue PTTi e 

111 - RESULTADOS 

111. 1. Os Custos Variáveis Totais 

+ 

Para o mês de setembro/19B7 (e para fins de campa 
ração, para o mês de jun/19B7), os CVT da produção de 
cacau, segundo o modelo em uso, tiveram os registros 
que se seguem, por tecnologia e por produtividade da 
terra (Quadro 2). 

Verifica-se que, no trimestre, as diferentes es
truturas de custo variaram dentre a amplitude de 15 e 
24%, tendo a inflação geral do período, medida pelo 
índice geral de preços, disponibilidade interna, cal
culada pela FGV ficado neste intervalo. 

A tecnologia de menores CVTs é a tradicional (TI). 
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N 
QudcJro 2 - Custo!> Variáveis Tota'!!> - vÍlrta~ão no últ'ifllú trimestre e :l11fla~lio. Setembro!l O 

" Tecnologia C V T (Cz S!ha) (1) 1 C P - DI - C01 . 2 - F C V (2) 
e = A = = B = C = ~ - 1 == A = = B = A 

C = - - 1 produtividade -B B 
da terra (Q/ha) Set/1987 Jun/1987 Var.jun/set/1987 Set/1987 Jun/1987 Variação 

404,02 327,38 0,23 
T 30 10 282,90 877'cl,75 0,17 1 40 10905,94 9 275,07 0,17 

50 11 528,98 9 771,39 0,17 
60 12 152,02 10267,71 0,18 
70 12 775,06 10 764,03 0,19 -ri 80 13398,10 11 260,35 0,19 

~ 90 14021,14 11 756,67 0,19 
100 14 644,18 12 252,99 0,1') 

12 30 23 960,58 19 350,31 0,24 ~. 40 24583,62 19 846,63 0,2Lt 

50 25 206,66 20 342,95 0,24 ~ 
60 25 8 49 ,70 20839,27 0,24 '-

70 26452,74 21335,59 0,2-+ :t: 80 27075,78 21831,91 0,2-+ 

~ 90 27698,82 22 328,23 0,2-+ 
100 28 321,86 22 824,55 0,24 :3 

T3 30 16 105,91 13257,29 0,21 ~ 40 16 728,95 13 753,61 0,22 
50 17351,99 14249,93 0,22 t-4 
60 17975,03 14 746,25 0,2 2 
70 18598,07 15 242,57 0,22 (/) 

80 18221,11 15 738,89 0,22 
90 19844,15 16235,21 0,2 2 

100 20467,19 16731,53 0,22 

T4 30 17217,51 14962,57 0,15 
40 17 840,55 15458,89 0,15 
50 18463,59 15955,21 0,16 
60 19086,63 16451,53 0,16 
70 19 709,67 16947,85 0,16 
80 20 332,71 17444,17 0,16 
90 20 995, 75 17 940,49 0,17 

100 21 .. 578,79 18436,81 0,17 

Fontes: ( 1 ) DISEC /CEPEC 
(2) Conj. Econômica - out. 1987. 
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Em seguida vindo a T3 , que leva em conta o nível de 
adoção pelos agricultores do pacote anterior do CEPEC. 
A terceira nesta ef~ciência é a" T4 , a altern~tiva pro 
posta para diminuiçao de custos e á quarta e ultima co 
locada é de fato a T2 , i.e., o pacote anter ... iormente re 
comendado pela CEPLAC/CEPEC. Este fato esta expresso 
claramente no Quadro 2 e na Figura 2. 

As funções ajustadas, para as C~T no mê p de setem 
bro/1987, segundo o modelo em (3) sao: 

CVTT1 = 8413,78 + 62,304 PT (17) 

CVTT2 = 22091,46 + 62,304 PT (18) 

CVTT3 = 14236,79 + 62,304 PT (19) 

CVTT4 = 15348,39 + 62,304 PT (20) 

Como os custos são padrões, os modelos são mate
máticos e não estatísticos, não cabendo apresentar as 
estatísticas que acompanham a regressão. 

111. 2. Receita Bruta 
.. 

Conforme (1) a Receita Bruta e o produto: preço do 
produto x produtividade da terra: 

RB· 1 (21) 

i = 30,40,50, ..... 100 

O preço constante e, para o mês de setembro/87, 
igual a Cz$ 1078,00/(ôJ (preço a nível de produtor, 
levantamento sistemático da DISEC/CEPEC). 

A Receita Bruta independe (em termos imediatos) da 
tecnologia (vide (21)). Ela está em função do preço de 
cacau e da produtividade da terra. Os valores da RB 
para as diferentes combinações de preço e produtivi
dade da terra (cenários) estão nos Quadros IA a 4A, no 
anexo. 

Para comparar a evolução nominal da RB entre 
dois últimos meses dos dois últimos trimestres 

os 
basta 
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comparar a modificação de preço no perío~o: 1~i8,~0 -
1 = 0,33 considerando o índice de inflaçao (Qua~ro ~), 
constata-se que o preço do produto no período cresceu 
mais do que a média dos preços em geral. 

Ajustando uma função linear para a RB em set/87, 
com os preços e as produtividades da terra variando a 
puoti conforme valores da análise de sensibilidade 
procedida, obtém-se: 

::~ ; . I I 

I i u 

I~J 

éa 

50 

30 

RB = 65000 + 
s -+ (4093,5) 
t + - 15,9 

-2 
R = 0,9821; F 

1000 PT + 
(23,2) 
43,0 

= 1073,9 

65P (2lA) 
(3,8) 
l7,3.signif.a nível de 

0,01%. 
signif. a nível de 0,01%. 

RE(p=12ClLüü/Jj) 

RE(p~1100Jou/@) 

Rb(p;lOOOJüo/@) 

RB(P; 900Ioú/@) 

RB(P::; 80ú~oo/úJ) 

-------------~~---x--)(---
}Ç ~. =::...l'" .. -=="t _. · -- · 

10 J----------------------------------------

CVT T2 

CVTl !; 

C'v'T T3 

C\' TT \ 

~--~----~----~----~----~-----~I----~l 
)U i;o 50 60 70 so 100 

F ,LgUlta 1 - Anãu~ e. de. ~ e.~ib~dade., fte.ntab~dad~ 
do c.ac.au. (ant~ do~ C.lMto~ 6ixo~), fte.C.WM bftutM (RB) 
X c.~to~ v~áv~ to~ (CVT), ~e.gundo O pfte.co do 
cac.au e. a pftodutiv,Ldade. da t~a, ft~pe.ctivame.nte.. s~ 
tembJto-1987. 
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FigUlta 2 - AnáWe de ~eJ'Lóibilidade c'Mto~ vaJU.,ã
v~ tot~ po~ hectane (CVT/ha) ~egundo a tec'nolog~a 
e a p~odutividade da t~a. Setemb~o-1987. 

111. 3. Análise de Sensibilidade - RB x CVT 

OS Quadros de IA a 4A em anexo e as figuras 1,3 e 
4 permitem considerações sobre a rentabilidade do ne
gócio (antes dos CF). Quaisquer que sejam os preços de 
cacau, a produtividade da terra e a tecnologia usada, 
as RBs superam as CVTs indicando que fica um resíduo 
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~C), por menor que seja, exc eção feita para um único 
cenário: .0 que combina a RB derivada de menor preço em 
análise, (Cz$ 800,00/(0)), com os CVT da tecnologia T2 
(a de maiores expensas) com a mais baixa produtivida
de, 30@:>/ha. Neste cenário, a B/C é praticamente igual 
a um, a MC é praticamente nula e a empresa operando 
nele não teria sequer condições de cobrir seus custos 
fixos. 

Ressalta-se que se se pretende usar um indicador 
de rentabilidade mais explícito, poder-se-ia fazer uso 
da razão MC/CVT, em vez da RB/CVT = B/C. Aliás a pri
meira é igual à segunda menos um, de modo que seu cál 
cuIa é automático nos quadros em anexo. E este novo in 
dicador expressaria quantos cruzados de Me resultam de 
cada cruzado empregado em CVT. No isolado cenário de 
resultado negativo, a razão MC/CVT seria igual a zero, 
que é quantas unidades monetárias, cada cruzado usado 
em CVT devolveria após os processos de produção e co
mercialização. 

A Figura I também expressa o problema dos CVT com 
coefi.cientes lineares diferente - de zero. 

111. 4. Razão Beneficio/Custo 

Os valores obtidos para este indicador, para cada 
tecnologia e para cada combinação de preço do produto 
e produtividade da terra, estão nos Quadros de IA a 
4A, no anexo e na Figura 4. 

Segundo o modelo da função (8) os valores da razão 
B/C, por tecnologia, para o mês de setembro de 1987 
seriam: 

I 

8413,78 + 
PT'.P 

0,8 x 77,88 
P 

(' ')') '-: 
.;.. ,( .. / 

Se se quer expressá-la ernfunção,simultanearnente, 
de P e PT, já que W = salário para colheita e benefi
ciamento = 77,88 (Cz$/~) no mês em causa. 
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B/ CT2 
1 = 

22091,46 0,8 x 77,88 (23) 
+ 

PT.P P 

B/CT3 
1 

= 
14236,79 .j 0,8 x 77,88 (24) 

+ 
PT.P P 

B/CT4 
1 

= 
15348,39 0,8 x 77,88 (25) 

+ 
PT.P P 

Fixado o preço para aquele verificado em setembro/ 
1987 estas funções se resumiriam a (26) 

B/CTl = 
1 PT = 

8413,78 0,8 x 77,88 7,805 + 0,058 PT 
1 078. PT + 1078 

(27) 

B/ CT2 
1 PT 

= = 
22091,46 0,8 x 77,88 20,493+0,058 PT + 
1078.PT 1078 

(28) 

B/ CT3 
1 PT 

= = 
14 236,39 0,8 x 77,88 13,207+0,058 PT 

+ 
1078.PT 1078 

(29) 

B/CT4 
1 PT = = 

15348,39 0,8 x 77,88 14,238+0,058 PT 
1078.PT + 1078 

A Figura 4 expressa, para o mês em análise, o com
portamento dessa razão Benefício/Custo, com o salário 
para "Colheita e Beneficiamento" fixado em Cz$ 77 ,881@. 
Ali se apresentam o que se poderia chamar cinco cená
rios para análise dessa variação. Um cenário para ca
da preço. Dentro de cada um deles, faz-se a produti-
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CVMe e PREÇO 
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FiguJta 3 - AnálMe de -6en-6ibilidade, va/uLação do .ó 
CJMto~ vaJzJ.ivw mê.clio~ (CVMe.) e.m 6unção da pJtOdLCU
vidade da teJr.Jta paJta cu 4 tecVLotogiM c'ofUide/tadcu. 
Con6~onto com o p~eco médio do p~oduto p~atic'ado. s~
:temb~o-1987. 
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vidade variar em oito níveis, de modo a se ter 40 mi
cro cenários para se estudar a variação de B/C. 

Em princípio se pode concluir que: 

l-Para todas, as tecnologias, quanto maior o pre
ço do produto, melhor a performance da lavoura segun
do este critério. 

2 - Para cada preço do produto, Ce;tew paJtibM, 
as tecnologias mais eficientes são, na ordem decres
cente de eficiência: 

TI (tradicional), T3 (a ponderada pela adoção), 

T4 (a proposta nova do Grupo de Trabalho) e T2 
(a pré-exis tente, recomendada pela CEPLAC antes do 
Grupo de Trabalho). 

A cláusula Cetew panib~ aqui significa para os 
mesmos níveis de produtividade da terra. Ouseja, com
parar as tecnologias entre si, supondo que elas resul 
tarão na mesma produtividade da terra. Nesta figura 
4 isto pode ser feito pondo urna régua na vertical, nu 
ma dada produtividade e traçando o que poderia ser cha 
mado uma "Linha de Isoprodutividade". Esta.linha iria 
cortar as curvas B/C de cada tecnologia no ponto em 
que a ordenada seria a B/C associada à tecnologia, 
àquela produtividade, àquele preçoCe naturalmente àque
le salário da atividade "colheita e beneficiamento"). 
Certamente que é provável que se possa achar estes va
lores particulares da B/C por via analítica, resolven 
ao o sistema de equações formado da função de B/C,re= 
troapresentada e a função da "Linha de Isoprodutivida 
de" que seria do tipo PT = J1', onde vi igual a uma cons= 
tante, uma escolhida produtividade da terraw 

3 - Outra informação obtida destas funções l :, ',·;ta 

figura específica para o mês de setembro/87 é, po ~ e
xemplo, para cada preço do produto, qual o nível de 
produtividade da terra a se obter com cada tecnologia 
para se conseguir o mesmo nível de rendimento medido 
pela razão Benefício/Custo (B/C). Isto seria obtido, 
usando-se agora as "Linhas de Isorrazão Benefício/Cus 
to", pela Uplotação" de paralelas ao eixo horizontal-:-
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a cada nível de B/C. Assim se verifica que, quanto mais 
cara a tecnologia (ou seja, quanto mais abaixo sua cur 
va B/C esteja na figura), maior produtividade é exi= 
gida da tecnologia para alcançar o mesmo nível de B/C. 
Isto pode ser dito ser um truisrno, uma verdade eviden 
te por si mesma, ou pelo bom senso. A diferença que 
causa o uso deste sistema de avaliação é que é possí
vel quantificar os níveis de B/C associados a cada 
produtividade (e vice-versa) para cada tecnologia. 

Outra questão subjacente é a possibilidade de al
cance de toda esta amplitude de produtividade para ca
da tecnologia. Evidente que aqui trata-se de um pres
suposto, uma postulação. A produtividade da terra não 
depende só da tecnologia. A tecnologia seria o manejo 
a que se submete o sistema agrícola. A produtividade 
deste sistema estaria em fun.ção ainda de mais dois fa
tores além do manejo e que seriam meio ambiente e po
tencial genético do material botânico. De modo que é 
perfeitamente possível se admitir que uma tecnologia 
pobre como a TI (tradicional) obtenha bons índices de 
produtividade graças à disponibilidade de boa dotação 
nos outros fatores da produtividade agrícola, i.e. me
io ambiente e genética. Com estas observações a utili
dade e a factibilidade do emprego empírico deste mo
delo de an~lise cresce muito. 

Obviamente permanece o efeito negativo da concep
ção dos CVTs com uma parte fixa. A superação deste pro 
blema é uma das tarefas deste projeto em futuro pró
ximo. 

Uma conclusão "visual" da Figura 4 é que parece 
aumentar a diferença de eficiência de TI em relação às 
demais tecnologias, à medida em que aumenta o preço do 
produto. 

A título de demonstração, procede-se o cálculo ana 
lítico, para a TI (tradicional) ao preço do produto 
igual a Cz$ 1 200/@J e salário "Beneficiamento e colhei 
ta" = 77,88/@ da razão B/C via uso da "Linha de Iso= 
produtividade" fixando-se esta linha de 50(@/ha, v.g.: 
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-Forma-se o sistema de equaçoes: 

P = 1200 
B/ CT1 = 

1 
8 413,78 + 0,8 x 77,88 
1200 PT 1200 

PT = 50 

que se reduz a 

PT = 50 

1 
7,011 + 0,052 

PT 

P = 1200 

e cuja solução é B/CT1 = 5,20 

ou seja, nas ditas condições, a tecnologia tradicio
nal obtém uma B/C de 5,20 i.e., cada cruzado emprega
do em custos variáveis dá de retorno bruto Cz$ 5,20. 

Eis um exercício prático de emprego da "Linha de 
Isorrazão Benefício/Custo". Seja determinar com que 
nível de "produtividade da terra" as tecnologias TI 
(tradicional) e T4 (alternativa proposta pelo Grupo de 
Trabalho) atingiriam a razão Benefício/Custo igual a 
4 (i.e. Cz$ 4,00 de retorno bruto-, por cada cruzado in 
vestido em CVT), nas condições de preço do produto 
.igual a Cz$ 1 200/CoJ, preço do salário para "colheita e 
beneficiamento" igual a Cz$ 77,88/~. 

Aí ter-se-ia um sistema de equações para cada tec 
nologia: 

Para TI: 

30 

P = 1 200 
B/CT1 = 

P = 1200 
B/CT1 = 4 

8.413, 78 
1200 PT 

1 

+ 
0,8 x 77,88 

1200 
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P = 1200 
1 

B/ CT4 = 15348,39 
1200 PT + 

P = 1200 
B/CT4 = 4 

0,8 x 77,88 
1200 

A soluç~o do primeiro sistema seria PT = 35. 
A solução do segundo sistema seria PT = 65. 
Ou seja, para obterem a mesma eficiência econômi

ca medida pela razão Benefício/Custo, nas condições 
referidas, eficiência esta expressa por uma B/C=4, a 
tecnologia tradicional precisa de registrar uma produ
tividade da terra de 35~/ha e a tecnologia proposta 
pelo grupo de trabalho, a T4, para ter o mesmo desem
penho precisa obter urna produtividade da terra de 65 

00/ha . 
Outra maneira de informar o mesmo fato: 
Para ~bter Cz$ 4,00 de retorno bruto para cada cru 

zado invertido em CVT, a tecnologia TI tem que operar 
com produtividade da terra da ordem de 35~/ha e a 
tecnologia T4, com 65~/ha. 

Isto é coerente com as expectativas lógico-físicas 
da produção. E é também condizente com a representa
ção gráfica da Figura 4, conforme se pode verificar 
com o uso de um bom esquadro. 

Evidente que estas simulações podem ser ampliadas 
passando-se a tomar preço como variável exógena (vide 
(8)), desde que se estabeleça uma terceiraeqUaç~o en
volvendo esta variável no sistema. 

111. 5. Custos Variáveis Médios ou Unitários (CVMe) 

Os Custos Variáveis Médios verificados para set/ 
1987, por tecnologia, estão nos Quadros de IA a 4A. 
A Figura 3 é a expressão gráfica das funções CustosVa 
riáveis Médios (vide ítens 11. 2.2., subitem 5 e 
11. 2.3.). 
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Não se apresenta a variação dos CVMe entre os dois 
trimestres (jun-set/1987), justamente porque esta evo
lução aparente é igual à dos CVT, j á mostrada em 111.1. 
Eis a demonstração da prevalência desta igualdade: 

CVMe 
SET/87 

= 
CVT SET/87 

PT 

CVT JUN/87 
CVMeJUN/87 = PT 

(30) e (31) são dados por definição. 

(30) 

(31) 

A taxa de variação nominal do CVMe no trimestre 
será dada pela divisão de valor de trimestre mais re
cente pela do trimestre anterior, subtraída desta ra
zão a unidade: 

CVMeSET/87 

CVMeJUN /87 

1 = CVTSET/87. 
PT 

PT - 1 (32) 
CVT JUN/87 

E como a produtividade da terra considerada nos 
dois períodos é a mesma, então (32) se torna 

CVMeSET/87 

CVMeJUN/87 
- I = 

CVT 
SET/87 

CVTJUN/87 
-1 (33) 

e portanto, a variação nominal dos CVMes no período se 
-dá pelas mesmas taxas de crescimento dos CVTs. Rerne
morando o que foi dito para os CVT, os CVMe tiveram 
uma variação no período expressa por taxas que se re
gi3traram entre 14 e 24%, enquanto a inflação do re-
ríodo, medida pela FGV estava no nível de 23 %. 

As funç~e~ ajustadas para o período (especif i ca
ção hipérbole retangular) e por tecnologia, foram: 

CVMeT1 - 62,305 + 8413,700 PT-1 (34) 

CVMeT2 = 62,304 + 22091,55 PT-1 

CVMeT3 = 62,304 + 14236,676 PT-1 
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CVMeT4 = 62,304 + 15348,375 PT-1 (37) 

Avaliando através das funções custos, pode-se ob
servar a partir da Figura 3 que, para SET /87, todas as 
tecnologias se mostraram eficientes (antes dos Custos 
Fixos), no sentido de que produziram a Custos Variá
veis abaixo do preço de mercado do produto (a nível de 
produtor, na MRH-154-Cacaueira). 

• Ca,teJvL6 pafLiblM, a mais eficiente de todas é a TI' 
tradicional. A T3' que expressa o nível de adoção é 
a segunda mais eficiente. As duas mais efetivas seriatn:. 
pois a dos agricultores, se é que se pode fazer a di
cotomia "técnicas dos' agricultores" versus "técnicas 
dos técnicos". As duas últimas colocadas nesta parti
cular colocação de eficiência seriam exatamente "a dos 
técnicos'l: a terceira e a a1ternativa proposta pelo 
Grupo de Trabalho, a T4 e a quarta é a recomendada até 
maio de 1980, antes do parecer deste grupo, a T2. Na
turalmente que a condição Ce:teJvL6 pafLibM aqui é um 
tanto quanto forte. É de se supor, espera-se, que, em 
se usando as tecnologias de maiores dispêndios, a pro
dutividade seja maior do que em se usando as tecnolo
gias menos intensivas em dispêndios~ Muito embora é 
bom ter presente que, é perfeitamente possível ocor
rer urna si tuação em que uma tecnologia mais bara ta ob
tenha melhor produtividade da terra do que uma tecno
logia mais cara. Isto vai depender das outras variá
veis explicativas da produtividade que não o manejo 
(tecnologia), quais sejam, meio ambiente e potencial 
genético. Este modelo serve exatamente para trazer luz, 
para por argumentos quantitativo~ a este tipo de dis
cussão, envolvendo tecnologia, produtividade e custos. 

Como foi dito no item Metodologia, este modelo não 
apresenta custo ótimo. À medida que a quantidade pro
duzida cresce indefinidamente, os custos médios ten
dem para um valor limite, uma assíntota que é, para to 
das as tecnologias, a reta de isocusto -igual a Cz$ 
62,3/@. 

Uma das formas de uso destes modelos para fins em
píricos é, fixada uma produtividade da terra, saber 
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qual o nível de custos de cada tecnologia para este 
nível de produtividade da terra. Isto é conseguido pe 
lo emprego de "Linha de Isoprodutividade" considerada 
e pela observação da intersecção com cada função cus
to. Analiticamente, consiste em resolver um sistema de 

equações (função custo e linha de isoprodutividade) 
para cada tecnologia. 

Seja a título de ilustração, determinar qual o 
CVMe para cada tecnologia, considerando que todas elas 
têm um desempenho tal que obtém uma produtividade da 
terra de 70~/ha. 

A soluça0 do exercício implicaria em resolver os 
sistemas: 

1) para T1:fcVMeT1 = 62,305 + 8413,70 PT-1 

lPT = 70 

2) para 

3) para 

4) para 

cuja solução é CVMeTl = 182,50 

T2:{CVMeT2 = 62,304 + 22091,55 PT-1 

PT = 70 

de. onde se obtém: CVMeT2 = 377~90 

T3:{CVMT3 = 62,304 + 14236,676 PT-1 

PT = 70 

advindo: CVMeT3 

T4:{CVMeT4 = 62,304 

PT = 70 

= 265,58 

+ 15348,375 PT-l 

que vai resultar em CVMeT4 = 281,57 

Resultando numa hierarquia dos CVMe - do menor pa
ra o maior -da seguinte ordem: 

> CVMeT4 > > 

o que está de acordo com a resolução gráfica do 
problema e com tudo que se viu anteriormente até aqui. 
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A outra forma de emprego empírico destes modelos 
seria, fixado um nível de CVMe a ser atingido por to
das as tecnologias, quais as produtividades da terra 
que elas deveriam oferecer para se ajustarem todas a 
estes mesmos custos variáveis médios. 

A solução aqui é pelo emprego de outra iso1inha, a 
"Linha de Isocustos", quer gráfica quer analiticamen
te. 

A·ssim, a título de demonstração, seja fixado o cus 
to variável médio de CVMeT. = Cz$ 400,00/~de cacau se 
co produzido. Obtenha-se a~ora qual a produtividade 
que cada tecnologia deve desenvolver para ficar neste 
nível de custos variáveis médios. 

A solução gráfica consiste em traçar a "isocusto" 
definida e levantar a abcissa do ponto de intersecção 
entre a isocusto e cada função custo de cada tecnolo
gia. Essas abcissas são as produtividades procuradas. 

A solução analítica adviria da resolução de: 

1. para TI {CVMeTi = 62,305 + 8413,700 PT-1 

CVMeT. = 400 
1 

cuja solução seria: PT = 24,92 = 25 

2. para T2 {CVMeT2 = 62,304 + 2209l,55 PT-1 

CVMeT2 = 400 

de onde se acharia PT = 65,42 ~ 65 

3. para T3 ~ CVMeT3 = 62,.304 + 14236,676 PT-1 

l CVMeT3 = 400 

de onde adviria a solução PT = 42,16 = 42 

4. para T4 {CVMeT4 = 62,304 + 15348,375 PT-1 

CVMeT4 = 400 

que resultaria em PT = 45,45 = 45 

Assim, o exercício de demonstração resultou na se
guinte hierarquização de "produtividade da terra" na 
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ordem decrescente de PT e portanto crescente de dese
jabilidade: 

> > > 

Da hierarquização de CVMe e PT, fixadas respecti
vamente as isolinhas de lIprodutividade" e de "custo
variável médio", da semelhança homóloga desta hierar
quização resulta a confirmação de uma verdade antes in 
tuida: Quanto mais cara a tecnologia, maior o CVMe pa
ra a mesma PT; quanto mais cara a tecnologia, maiorPT 
para o mesmo CVMe. 

Obedecidos os pressupostos dos modelos estas ava
liações podem ser estendidas e aplicadas a quaisquer 
níveis de CVMe e PT. 

111. 6. Avaliação de uma Prática Isolada 

Fica prejudicada por falta dos Custos Fixos. 
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Quadro1A .. CUSTOS PADRÕES -Te cnol ogia 1 -Tradiciona l, se gundo Cox, 1962 -Rentabilidade doCacau, consüleri,idús 
apenas os custos variáveis. Análise de sensibilidade - SET/87. 
Preço verificado do cacau: Cz$ 1 078,00 ~ 

Ã B C = A X B D R - C - D F = CID G = D/R 
PREÇO DO CACAU PRODUTIVIDADE RECEITA BIWTA CUSTOS VARIÁVEIS MARGEM DE CONIRI- RELAÇÃO BENE- CUSTOS VARI.~-DA TERRA POR HECTARE TOTAIS POR HECTARE BUIÇÃO P/HECTARE FIcIO/CUSTO VElS UNITÁRIO RB/ha CVT/ha NC/ha B/C OU Mt:DIO 

CzS/ (Õ) (Õ)/ha Cz$/ha Cz$/ha CzS/ha NQ adimensiona1 CVt-1e IQ) 
CzS/ 

800,00 30 24000,00 10 282,90 13717,10 2,33 342,7(l 800,00 ~o 32000,00 10905,94 21 094,06 2,93 272,65 800,00 50 40000,00 11528,98 28471,02 3,47 230,58 n 800,00 60 48000,00 12 152,02 35 847,98 3,95 202,53 ~ 800,00 70 56 000,00 12 775,06 43 224,94 4,38 182,50 
~ 

800,00 80 64000,00 13398,10 50 601,90 4,78 167,48 
C 800,00 90 72000,00 14021,14 57978,86 5,14 155,79 
i> 800,00 100 80000,00 14 644,18 63355,82 5,46 146,44 900,00 30 27000,00 10282,90 16 717,10 2,63 342,76 
$:l... 900,00 40 36000,00 10905,94 25094,06 3,30 272,65 900,00 50 45000,00 11528,98 33471,02' 3,90 230,58 r:::> 900,00 60 54000,00 12 152,02 41 847,98 4,44 202,53 
~ 900,00 70 63000,00 12 775,06 50 224,94 4,93 182,50 
~ 900,00 80 72000,00 13398,10 58 601,90 5,37 1ó7,48 
C 900,00 90 81 000,00 14021,14 66 978,86 5,78 155,79 
~ 900,00 100 90000,00 14 644,18 75 355,82 6,15 146,44 
~ 1 000,00 30 30000,00 10282,90 19 '717,10 2,92 34~,76 'f') 1 000,00 40 40000,00 10 905,94 29094,06 3,67 272,65 
~l 1 000,00 50 50000,00 11528,98 3~ 471,02 4,3L• 230,58 C 1 000,00 60 60000,00 12 152,02 47847,98 4,94 202,53 1 000,00 70 70000,00 12 775,06 57224,94 5,48 182,50 $:l... 1 000,00 80 80000,00 13398,10 66 601,90 5,97 167,48 r:::> 1 000,00 90 90000,00 14021,14 75 978,86 6,42 155,79 1 000,00 100 100000,00 14644,18 85 355,82 6,83 146,44 n 1 100,00 30 33 000,00 10282,90 22717,10 3,21 342,76 ~ 1 100,00 40 44000,00 10905,94 33094,06 4,03 272,65 (':) 1 100,00 50 55 000,00 11 528,98 43471,02 4,77 230,58 ~ 1 100,00 60 66 OOO~OO 12152,02 53847,98 5,43 202,53 ~ 1 100,00 70 ' 77000,00 12775,06 64224,94 6,,03 182,50 1 100,00 80 88000,00 13398,10 74601,90 6;57 167,48 ' 1 100,00 90 99000,00 14021,14 84978,86 7,06 155,79 1 100,00 100 110000,00 14644,18 95355,82 7,51 146,44 1 200,00 30 36000,00 10282,90 25717,10 3,50 342,76 1 200,00 40 48000,00 10905,94 37094,06 4,40 272,65 1 200,00 50 60000,00 11528,98 48471,02 5,20 230,58 1 200,00 60 72000,00 12152,02 59847,98 5,92 202,53 1 200,00 70 84000,00 12775,06 71 224,94 6,58 182,50 1 200,00 80 96000,00 13 398,10 82601,90 7,17 167,48 

\..N 1 200,00 90 108 000,00 14021.14 93978,86 7,70 155,79 
LO 1 200,00 100 120000,00 14644,18 105 355, 8~ 8,19 146,44 



..t::' Quadro 2A - CUSTOS PADRÕES: Tecnologia 2 (T2) - Tecnologia Atual (até maio de 1980) . 

O Rentabilidade do Cacau, considerados apenas os custos variáveis - Análise de Sensibilidade - Setembro/S , . 
(Preço verificado do cacau: Cz$ 1.078,00/ @. 

A B C • A x B D E - C D F • CID G • D/B 

PREÇO DO CACAU PRODUTIVIDADE RECEITA ?UTA r/ Ha CUSTOS VARIÁVEIS MARGEM DE CONTRIBUI RELAÇÃO BENEFICIO CUSTOS VARIÁVEI S 
DA T';:RRA 

Itr .. 
TOTAIS P/HECTARE çÃO POR tiA. _ . CUSTO UNITÁRIOS OU 

(Cz$/ @) (@ ./ha) CVT/ha MC/ha B/C ~DIOS 
CVMe 

(Cz$/ha) (Cz $/ha) (Cz$/ha) (n9 adimensiona1) (Cz$/ lã) 
800,00 30 24.000,00 23.960,58 39,42 1,00 798.69 
800,00 40 32.000,00 24.583,62 7.416,38 1,30 614,59 
800,00 50 40.000,00 25.206,66 14.793,34 1,59 504,13 
800,00 60 48.000,00 25 •. 829,70 22.170,30 1,86 430,50 
800,00 70 56.000,00 26.452,74 29.547,26 2,12 377,90 
800,00 80 64~000,OO 27.075,78 36.924,22 · 2,36 338,45 

1'1 800,00 9.0 72.000,00 27.698.82 44.301,18 2,60 307,76 

~ 800,00 100 80.000,00 28.321,86 51.678,14 2,82 283,22 
900,00 30 27.000,00 23.960,58 3.039,42 1,13 798 .• 69 
900,00 40 36.000,00 24.583,62 11.416,38 1,46 614,59 

~. 900,00 50 45.000,00 25.206,66 19.793,34 1,79 504,13 
900,00 60 54.000,00 25.829,70 28.pO,30 2,09 430,50 
900,00 70 63.000,00 26.452,74 36.547,26 2,38 377,90 ~ 900,00 80 72.000,00 27.075,78 44.924,22 2,66 338,45 '-
900,00 90 81.000,00 27.698,82 53.301,18 2,92 307,76 
900,00 100 90.000.00 28.321,86 61.678,14 3,18 283,22 :t: 

1.000,00 30 30.000,00 23.960,58 6.039,42 1,25 798,69 ~ 1.000,00 40 40.000,00 24.583,62 15.416,38 1,63 614,59 
1.000,00 50 50.000,00 25.206,66 24.793,34 1,98 504,13 3 
1.000,00 60 60.000,00 25.829,70 34.170,30 2,32 430,50 ~ 1.000,00 70 70.000,00 26.452,74 43.547,26 2,65 377,90 
1.000,00 80 80.000,00 27.075,78 52.924,22 2,95 338,45 
1.000,00 90 90.000,00 27.698,82 62.301,18 3,25 307,76 "-' 
1.000,00 100 100.000,00 28.321,86 71.678,14 3,53 283,22 • 
1.100,00 30 33.000,00 23.960,58 9.039,42 1,38 798,69 (.I) 
1.100,00 40 44.000,00 24.583,62 19.416,38 1,79 614,59 
1.100,00 50 55.000,00 25.206,66 29.793,34 2,18 504,13 
1.100,00 60 66.000,00 25.829,70 40.170,30 2,56 430,50 
1.100,00 70 77 .000,00 26.452,74 50.547,26 2,91 377,90 
1.100,00 80 88.000,00 27.075,78 60.924,22 3,25 338,45 
1.100,00 90 99.000,00 27.69.8,82 71.301,18 3,57 307,76 
1.100,00 100 110.000,00 28.321,86 81.678,14 3,88 283,22 
1.200,00 30 36.000,00 23.960,58 12.039,42 1,50 798,69 
1.200,00 40 48.000,00 24.583,62 23.416,38 1,95 614,59 
1.200,00 50 60.000,00 25.206,66 34.793,34 2,38 504,13 
1.200,00 60 72 .000,00 25.829,70 46.170,30 2,79 430,50 
1.200,00 70 ~4.000,00 26.452,74 57.547,26 3.1t 377.90 
1.200,00 80 96.000,00 27.075.78 68.924.22 3,~5 338,45 
1.200,00 90 108.000,00 27.698.82 80.301,18 3,90 307,76 
1.200,00 10 0 120.000,00 28.321,86 91.678,14 4,24 283.22 
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Quadro 3A. CUSTOS PAilRÕl::S - Tecnologia 3 - Atual (Maio/l980) PondHada. ientabilidade d~ C.cau, 

variáveis. 

Análise de sensibilidade -SET/1981. Preço verificado do cacau: Cz$ 1.018,00 /~. 

A 
PREÇO DO CACAU 

(Cz$/ @ ) 

80U,úO 

1:100,00 

800,00 

800,00 

800,00 

800,00 

800,00 

800,00 

900,00 

900.00 

900,00 

900,00 

';00,00 

900,CJO 

900,00 

900,00 

1.000,00 

1.000,00 

1 . 000,00 

1.000,UO 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.100 , 00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

1.100,00 

l.lOO,OO 

1.200,00 

1. 200,00 

1.2UO,OO 

L.2UO,lJO 

1.200,00 

L. 200,OO 

1. 2UO,OO 

B 
PRODUTIVIDADE 

DA TERRA 
f@ lha) 

30 

40 

~O 

60 

70 

80 

90 

100 

30 

40 

~O 

60 

70 

80 

90 

100 

30 

40 

50 

bO 

70 

80 

90 

100 

30 

40 

50 

bO 

70 

80 

90 

100 

)0 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

c • A x B 
RECEITA BRUTA P/Ha 

RB/ha 

(Cz$/ha) 

24.000,00 

32.000,00 

40.000,00 

48.000,00 

56.000.00 

64.000,00 

72.000.00 

80.000,00 

21.000.00 

36.000.00 

45.000,00 

54.000,00 

63.000,00 

12 .000.00 

81.000.00 

90.000.00 

30.000,00 

40.000,00 

50.000,00 

60.000,00 

70.000.00 

80.000.00 

90.000,00 

100.090,00 

33.000.00 

44.000.00 

55.000,00 

66.000.00 

17.000.00 

88.000.00 

99.000.00 

110.000.00 

36.000,00 

48.000,00 

60.000,00 

72 .000,00 

84.000,00 

~6.0oo.00 

108.000,00 

120.000.00 

D 
CUSTOS VARIAvEIS 
TOTAIS P/HECTARE 

CVT/ha 

(Cz$/ ha) 

16.105.91 

16.128,95 

17.351,99 

17.975,03 

18.598,01 

19.221,11 

19.844,15 

20.467,19 

16.105,91 

16.728,95 

17.351,99 

11.915,03 

18.5~8,07 

19.221,11 

19.844.15 

20.467,19 

16.105,91 

16.728,95 

17.351,99 

17.975,03 

18.598,07 

19.221,11 

19.844,15 

20.461,19 

16.105,91 

16.728,95 

17-.351.99 

11.915,03 

18.598,01 

19.221,11 

19.844.15 

20.467.19 

16.105,91 

16.~28.95 

17 .H1.99 

17 .915.03 

18.598,01 

19.221.11 

19.844.15 

20.467.19 
~ 

E • C - O 
MARGEM OE .CONTRIBUI 

. ÇÃO . PO~ H.. -
. Me/H. 
(Cz$/ha) 

7 •. 894.09 

15 ;271.05 

22.648,01 

30.024,97 

37.401,93 

44.178,89 

52.155,85 

59.532,81 

10.894,09 

19.271.05 

21.648,01 

36.024,97 

44.401,93 

52.178.8~ 

61.155.85 

69.532,81 

13.894,09 

23.271,05 

32.648,01 

42.024.97 

51.401.93 

60.778,89 

70.155.85 

79.532,81 

16.894,09 

27.271,05 

37.648.01 

48.0~4,97 

58.401,93 

68.778.89 

79.155,85 

89.532,81 

19.894.09 

31.271,05 

42.648,01 

54.024,97 

65.401.93 

76.778,89 

88.155,85 

99.532.8.1" 

F • CID 
RELAÇÃO SENEfICIO 

CUSTO 
a/c 

n9 admensional) 

1.49 

1,91 

2,31 

2.67 

3.01 

3.33 

3-,.63 

3.91 

1.68 

2,15 

2.59 

3,00 

3.39 

3.15 

4.08 

4,40 

1.86 

2,39 

2,88 

3,34 

3,76 

4,16 

4.54 

4.89 

2.05 

2,63 

3,17 

3,61 

4,14 

4,58 

4,99 

5.31 

2,24 

2,87 

3,4b 

4,01 

4,52 

4.99 

5.44 

5,86 

41 

s • 

3 • 

.5 

220, 

20 , 

536, 

418. 

347,0 

299,5 

26 ';,69 

240 ,26 

220 , 9 

204,67 

536. 86 

418,22 

341, 04 

299,58 

265.69 

240.26 

220.49 

204.61 

536.86 

418,22 

347 . 04 

299,58 

265,69 

240.26 

220,49 

204,61 

536,86 

418.22 

341.04 

299,58 

265,69 

240.26 

220.49 

204.67 
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t!l.ou lúgla 4 - Tecnologia Alterll.Hlva I, proposta pela Coruíll8ão de I't!rllos. 

~ Cdcau , coosid~radoa apenas os CU~lOB Variáveis. 

nsihi1idade - S~T/81 (Preço verificaao do cacau:Cz$ l.O18/@) 

C • A x B O E • C - D F • C/D G • D/u 

lVI0AOE RECEUA BRlfIA/Ha CUSTOS VARIÁVEIS MARGEM DE CONTRIBUI RELAÇÃO BENEFIcIO CUSTOS VARIAVElS 
A TE iRA TOTAIS P/HECTARE çÃq POR Ha - CUSTO UN IT ÁR lOS uU 

RB/ha CVT/ha MC/Ha BIC MEDIOS 

(@ lha) (Cz$/ha) (Cz$/ha) (Cz$/ha) (09 adimensional) 
C\'Me 
(Cz~/ @) 

)0 24.000.00 17.211,51 6.182.49 1.39 573.92 

~O 32.0úO.00 11.840.55 14.159.45 1,19 446.01 

50 40.000.00 18.463,59 21.536.41 2,29 369.21 

60 48.000,00 19.086.63 28.913.37 2.51 318,11 

10 56.000,00 19.709,67 36.290,33 2,84 281.57 

80 64.000,00 20.332,71 43.667.29 3.15 254,16 

90 72 .000,00 20.955,75 51.044.25 3.44 232.84 

100 80.000,00 21.578.79 58.421.21 3.71 215.79 

30 27.000.00 17.2P,51 9.782,49 1,57 573,92 

.00 40 36.000,00 17 .849,55 18.159,45 2,02 446,01 

.C?O 50 45.000.00 18.463 ,~59 26.536,41 2,44 369.27 

,00 60 54.000,00 19.086,63 34.913,31 2,83 318,11 

,00 10 63.000,00 19.709,67 43.290,33 3,20 281,57 

,00 80 72.000,00 20.332,11 51.667,29 3,54 254,16 

,00 90 81.000,00 20.955,15 60.044,25 3,87 232,ts4 

.00 100 90.000,00 ' 21.578,79 68.421.21 4,17 215,79 

,00 30 30.000,00 17 .217 ,51 12.182,49 1,74 573,92 

,00 40 40.000,00 11.840,55 22.159.45 2,24 446,01 

,00 50 5p.OOO,OO 18.463,59 31.536.41 2,11 369.27 

,00 60 60.01,)0,00 19.086.63 40.913,37 3.14 318,11 

,00 70 10.000,00 19.70'9,67 ~0.290,33 3,~5 281,57 

,00 80 80.000,00 20.332.7l ~9.667.29 3,93 254,16 

,00 90 90.000,00 20.955,15 69.044,25 4,29 232,84 

,00 100 100.000,00 21.578,79 78.421,21 4,63 215.79 

.00 30 33.000,00 11.211,51 15.782,49 1,92 573,92 
_ 00,00 40 44.000,00 17.840.55 26.159.45 2,47 446,01 

50 ~5.0OO,OO 18.463,59 36.536,41 ./ 2,98 369,27 

60 66.000.00 19.086,63 46.913,37 3,46 318,11 

,00 70 77 .000,00 19.709,67 'S7 .290.33 3.91 281,57 

80 88.0~.00 20.332.71 67.667,29 4.33 254.16 

,00 90 99.000,00 20.955,15 18.044,25 4,72 232,84 

• 00,00 100 110.000.00 21.578,79 88.421,21 5,10 215,79 

. .. 0.00 30 36.000,00 17.211.51 16.782,49 1.87 573.92 

. 00,00 40 48.000.00 17.840,55 30.159.45 2.69 446,q1 

,00 50 60.000,00 18.463,59 41.536,41 3,25 369,27 

200,00 60 72 .000.00 19.086,63 52.913.37 3,77 3I8,H 

.200,00 70 84 .000,00 19.709,67 64.290,33 4,49 281.57 

.2 ,ao 80 96.000.00 20:332,71 75.667,29 4,12 254,16 

.200,00 90 108.000,00 20.95),75 87.044,25 5.15 232,84 

.200,00 100 120,000.00 .,.. 21.518,79 98.421.21 
oi 

5.~6 215,79 

42 
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" Quadro lb - CUSTOS_PADRÕES - T1 - Cá!cul0 d~ Sensibilidade - set:embro/87. 
Obtençao dos Custos Variaveis Totais, s~gundo d produtividade da terr~. 

A 
PRODUTIVIDADE 

DA TERRA 

B 
(CVT-CB) 

C D=AxC 

JORNADA/rc;J JORN.CB/ha 

E 

SALÁRIO DE CB 

F = D x E 

VLR.JORN.CBjhd 

G = B + F 

C\'T /11'-1 

«(c0/ha) (Cz$/ha) PARA CB (CzS/Jornada) (Cz$/11a) (CZS/Il~l) 

8413,78 0,8 24 77.88 1869.1L lú 282,90 
8413,78 0,8 32 77 .. 88 2492.16 1U905,9~, 77,88 2492,16 
8413,78 0,8 40 77 .. 88 3115.20 11528,<)0 77,88 3115,2 
8413,78 0,8 48 77 .. 88 3738.24 12152,02 77,88 3 738,2 
8413,78 0,8 56 77.88 4361.28 12775,06 77,88 4361,28 
8413,78 0,8 64 77.88 4984 .. 32 13398,10 77,88 4984,32 
8413,78 0,8 72 77.88 5607 .. 36 14021,14 77,88 5 607 ,36 
8413 .. 78 0 .. 8 80 7 7 .. 88 6 2 3 ° . 4 O 1-'-+ 644. 1 8 77,88 6 230, 

LEGENDA: CVT - Custos Variáveis Totais 
CB - Custos de Colheita e Beneficiamento. 

Quadro 2b - CUSTOS PADRÕES - T2 - C~1cul0 de Sensibilidad~ - setembro/ti7. 
Obtenç~o dos Custos Variáveis Totais/ha, segundo a produtividad~ da terr~. 

A B C D=AxC E F = D x E G = fi x F 
fJRODUTI VIDADE (CVT-CB) JORN~DA/~ JORt\.CB/ha SALÃRI0 DE CB VLR. JORN. CB/ha CV'l'/ha 

DA TERRA 
(~/ha) (Cz$/ha) PARA CB (CzS/Jornada) (Cz$/ha) (CzS/ha) 

30 22091,46 0,8 24 77,88 1 869,12 23960,.58 
40 2209~,46 0,8 32 77,88 2492,16 24583,62 
50 22091,46 0,8 40 77,88 3115,20 25 206,06 
60 22091,46 0,8 48 77,88 3 738,24 25 829, 70 
70 22091,46 0,8 56 77,88 4361,28 26452,74 
80 22091,46 0,8 64 77,88 4984,32 27075,78 
90 22 091,46 0,8 72 77,88 5 607,36 27698,82 

100 22091,46 0,8 80 77,88 6 230,40 28321,86 

LEGEKDA: CVT - Custos Variiveis Totais 
CB - Colheita e Beneficiamento. 
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-t::" Ql1adro 3b - CUSTOS PADROES - '1'3 - Cálculo tlê Sensibi.lidad 
-t::" Obtenção dos Custos Variáveis Totais/ha, segundo 

A B C D=AxC E F=D'xE G = B x F 
PRODUTIVIDADE (CVT-CB) JORNJtDA/(â:> JORN.CB/ha SALÁR I O DE CB VLR . .JORN.CB/ha CVT/ha 

DA TERRA 

@/ha) (Cz$/ha) PARA CB (Cz$/Jornada) (Cz$/ha) (Cz$/ha) 

30 14 236,79 0,8 24 77,88 1869,12 16105,91 
40 14 236, 79 0,8 32 77,88 2492,16 ' 16728,95 
50 14236,79 0,8 40 77,88 3115,20 17 351,99 
60 14236,79 0,8 48 77,88 3 738,24 17975,03 
70 14 236,79 0,8 56 77,88 4 361,28 18598,07 
80 14236,79 0,8 64 77,88 4 984,32 19221,11 
90 14236,79 0,8 72 77,88 5 607,36 19 844,15 

100 14236,79 O,E} 80 77,88 6 230,40 20467,19 

LEGENDA: CVT - Custos Vari~veis Totais 
CB - Colheita e Beneficiamento. 

Quadro 4b - CUSTOS PADROES - T4 - C~lculo de Sensibilidade - setembro/1987. 
Obtenç~o dos Custos Vari~veis Totais/ha, seguIldo a pro~utividade da terra. 

A B C D = A x C E F=DxE G=B+J.' 
PRODUTIVIDADE (CVT-CB) JORNADA/ JORN.CB/ha SALÁRIO DE CB VLR.JORN.CB/ha CVT/ha 

DA TERRA 
( lha) (Cz$/ha) PARA CB (Cz$/Jornada) (Cz$/ha) (Cz$/ha) 

30 15 348,39 0,8 r, I 77,88 1 869,12 17217,51 ..:..""t 

':'0 15 348,39 0,8 32 77,88 2492,16 17 840,55 
50 15 348,39 0,8 40 77,88 3115,20 18463,59 
60 15 348,39 0,8 48 77,88 3 738,24 19086,63 
70 15348,39 0,8 56 77,88 4361,28 19 709,67 
80 15 348,39 O,~ 64 77,88 4 984,32 20 332,71 
90 15 348, 39 0,8 72 77,88 5 607,36 20955,75 

100 15 348,39 0,8 80 77,88 6 230,40 L1578,79 

LEGENDA: cvr - Custos Vari~veis Totais 
CB - Colheit a e Beneficiamento 
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Quadro 1cT1- 0rçamento de custos para exp1oraç~o de 01 ha de cacaueiros comuns (densidade: 800 p1an
tas/ha), usando-se o Pacote Tradicional (T) e uma produtividade suposta de 50 arrobas, 
vendidas ao preço médio de Cz$ 1 078,00. (Preços Base: setembro/a7). 

ESPECIFICAÇÃO 

1. CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS 
1.1. tvlão-de-obra 

Colheita e Beneficiamento1 
Poda 
Desbrota 
Roçagem (2 vezes/ano) 

1.2. Juros s/Custeio 
(18% a/a do valor financiado) 

1.3. Encargos Sociais 
Férias (1/12 de 1.1) 
13Q mês (1/12 de 1.1) 
Repouso remunerado (1/6 de l/I) 

1.4. Administração 
(5'70 de 1. 1 ) 

1.5. Despesas Gerais 
(10% de 1.1) 

2. RECEITA ~ BRUTA (R.B.) 
3. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO PARA PAGA

MENTO DOS CUSTOS FIXOS (MC) 
4. CUSTO VARIAVEL UNltlRIO (Cz$/a ) 

(C.V.O.) 

Jornadas 
(0,8x50) 40,00 

16,00 
3,00 

20,00 

5. RELAçlo BENEFíCIO/CUSTO VARIÁVEL (B/C) 

FONTE: CEPEC/DISEC 
1Custo apropriado p/airoba • 

Salário/dia 
77,88 
99,50 
83,91 
77,88 

V A L O R 

Parcial Sub-total Total % 

11 528,98 
6 516,53 56,52 

3115,20 27,02 
1 592,00 13,81 

251,73 2,18 
1 557,60 13,51 

1 862,80 16,16 

2172,17 18,84 
543,04 4 , 71 
543,04 4 ,71 

1 085,09 9,42 
325,83 2,83 

651,65 5,65 

53 900,00 

42 371,02 

230,58 
4,68 

n 
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Quadro 2c T2 - Orç'-'lDt!nto de custos pura exploração de 01 ha de cacbuelro~ comuns ( cJl!llslddcJ~ : dOO plon
tas/ha ), usando o Pacote Tecnológico Atua l (T2) e uma produ t iv i dade suposta de 50 ar
robas, vendidas ao preço médio de: Cz$ 1078,00. (Preços Base: setembro/87) . 

ESPECIFICAÇÃO 

1. aJSl'OS VARI1VEIS 1'OLUS (C.V.T.) 
1.1. MãO-de-obra 

Colheita e beneficiamentol 
Poda 
Desbrota 
Roçagem 
Ca1agem 
Adubação básica 
Adubação nitrogenada 
Combate is pragas 
Controle de doenças (3 vezes) 

1. 2. lnsumos 
Malatol pó 2% (kg) 
Fungicida (kg) 
Calcário (kg) 
Adesivo p/fungicida (1) 
Combustível p/malatol (1) 
Combust{vel p/fungicida (1) 
Óleo 2 T (1) 
Adubo B (kg) 
Uréia (kg) 

1.3. tran.porte de materiais 
(.aco. de 50 kg) 

1.4. Juro •• /custeio 

Jornadas 
(0,8x50) 40,00 

16,00 
3,00 

20,00 
3,00 
6,00 
4,00 
0,50 

12,00 
Quantidades 

30,00 
14,40 

600,00 
0,50 
3,00 

27,00 
1,50 

300,00 
80,00 
20,50 

(18% a.8. do valor financiado) 
1.5. Encargo. Sociais 

Férias (1/12 de 1.1) 
139 mês (1/12 de 1.1) 
Repouso remunerado (1/6 de 1.1) 

1.6. Admini.tração 
(5% de 1.1) 

1.7. Despesas Gerais 
(10\ de 1.1 e 1.2) 

2. RECEITA 8RUTA (R. R. ) 

Salário/dia 
77,88 
99,50 
83,91 
77,88 
77,35 
78,08 
78,08 

111,30 
110; 87 

Preços 
17,60 
31,28 
1,37 

68,00 
27,70 
'27, 70 
86,50 
18,11 

7,48 
20,00 

3. MARGEM DE CON.J:RIBUIÇÃO PARA PAGAHEN1:O OOS cusros }I'lXOS (Me) 

4. cusro VARIAVEL UNI TÁRIO (CzS/(âl) (C. V .0.) 

5. RELAçAo BENEFICIO/CUSTO vARIAVEL (B/C) 

FONTE: CEPEC/DI SEC 
1Cus t o apropriado p/arroba 

,Parcial 

3115,20 
1 592,00 

251,73 
1 557,60 

232,05 
468,48 
312,32 
55,65 

1 330,44 

528,00 
450,43 
822,0,0 

34,00 
83,10 

747,90 
129,75 

5433,00 
598,40 

742,96 
742,96 

1485,91 

V A L O R 
Sub-total Total 

25 206,66 
8915,47 . 

8826,58 

410,00 

1 862,80 

2971,83 

445,77 

1774,21 

53900,00 
28693,34 

504,13 
2) 14 

% 

35,37 
12,36 

6,32 
1,00 
6,18 
0,92 
1,86 
1,24 
0,22 
5,2d 

35,02 
2,09 
1,79 
3,26 
0,13 
0,33 
2,97 
0,51 

21,55 
2,37 
1,63 

' 7,39 

11,79 
2,95 
2,95 
5,89 
1,77 

7,04 

I"'t 
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Quadro3c T3 - Orçamento de "Custos Ponderados" pelo nível de adoção tecnológica para exploração de 
01 ha de cacaueiros safreiros (densidade: 800 p1antas/ha), usando o Pacote Tecn'~lógico 
Atual (I3)' supondo uma produtividade de 50 arrobas, vendidas ao preço de: Cz$ 1078,00. 
(Preços Base: setembro/87). 

ESPECIFICAÇÃO 

1. CUSTOS VARIAVEIS TOTAIS (C. V. T.) 
1.1. Mão-de-obra 

Colheita e beneficiamento 
Poda 
Desbrota 

Jornadas 
(1) (0,8x50) 40,00 

16,00 
3,00 

Salário/dia 
77 ,88 
99,50 
83,91 
77,88 

1.2. 

Roçagem (2 vezes) 
Ca1agem 
Adubação básica 
Adubação nitrogenada 
Combate às pragas 
Controle de doenças (3 vezes) 
InSUl108 
M~lato1 pó 2% (kg) 
Fungicida (kg) 
Ca 1cárto (kg) 
Adesivo para fungicida (1) 

.Combustíyel para ma1atol (1) 
Combustível para fungicida (1) 
Óleo 2 I (1) 
Adubo B (kg) 
Uréia (kg) 

1.3. Transporte de aateriais 
(sacos de' SO kg) 

1.4. Juros s/Custeio 
(18\ a/a do valor financiado) 

1.5. Encargos Sociais . 
Férias (1/12 de 1.1) 
13% mes (1/12 de 1.1) 
Repouso remunerado (1/6 de 1.1) 

1.6. Adainistração 
(5,\ de 1.0· 

1~7. Despesas Gerais 
(10\ de 1.1 e 1,2) 

2. RECEITA BRU'IA (R.B.) 

20,00 
3,00 
6,00 
4,00 
0,50 

12,00 
Quantidades 

30,00 
14,40 

600,00 
0,50 
3,00 

27,00 
1,50 

300,00 
80,00 

5,61 

77 ,35 
78,08 
78,08 

111,30 
110,87 
Preços 
17,60 
31,28 
1,37 

68,00 
27,70 
27,70 
86,50 
18,11 

7,48 
20,00 

3. MARGEM DE roNIRIBUIçJo PARA PAGAHEHl'O DOS cusros FI.XOS (K:). 

4. CUS'l'O VARIAVEL UN1TARIo (Cz.S/a) ) (C. V.O.) 

5. RELAçAo BENEFtCIO/cusm VARIAVEL (B/C) , 

FONTE: CEPEC/D~SEC 

lClIsto apropriado' por arroba. 

Nível Parcial Valor 
de adoção sub-tot. 

7465,74 
1,00 3115,20 
1,00 1592,00 
1,00 251,73 
1,00 1557,60 
0,06 13,92 
0,45 210,82 
0,45 140,54 
0,93 51,75 
0,40 532,18 

3911,63 
0,93 491,04 
0,40 180,17 
0,06 49,32 
0,40 13,60 
0,93 77 ,28 
0,40 299,16 
0,67 86,93 
0,45 2444,85 
0,45 269,28 
1,00 112,20 

1862,80 

2488,59 
622,15 
622,15 

1 244,29 
373,29 

1137,74 

53900,00 
36548,01 

347,04 
J,l1 

Tot. % 

17351,99 
43,03 

22,54 

0,65 

10,74 

14,34 

2,15 

6,56 
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-'==" Quadro 4c I4 -Orçamento-de custos para a~p1oração de 01 ha de cacaueiros·safreiros (densidade: aoo p1antas/ 
CO ha), usando o Pacote A1ternativoT4(I)e uma produtividade de 50 arrobas, vendidas ao preço 

médio de Cz$ 1078 zoo. (Pre~o Base: setembro/a7). 

V A L O R 
ESPECIFICAÇÃO 

Parcial Sub-total Total % 

1. cusros VARIAVEIS l"OTAIS (C.V.T.) 18463,59 
1.1. Mão-de-obra Jornadas Salário/dia 6843,69 37.07 

Colheita e beneflciamenco2 (0,8x50) 40,00 77,88 3115,20 16,~7 
Poda (a cada 2 anos) 8,OC 99,50 796,00 4,31 
Desbrota 3,00 83,91 251,73 1,36 
Uso de herbicida (2 vezes/ano) 4,00 110,87 443,48 2,40 
Calagem (a cada 5 anos) 0,91 77,35 70,39 0,38 
Adubaçáo básica 6,00 78,08 468,48 2,54 
Adubação nitrogenada ~,OO 78,08 312,32 1,69 
Combate às pragas 0,50 111,30 55,65 0,30 -r; Controle de doenças (3 vezes/ano) 12,00 110,87 1 330,44 7,21 

1.2. Inmmos 5638,10 30,54 ~ Malatol pó 2% (2 vezes/ano) (kg) 30,00 17,60 528,00 2,86 
Fungicida (kg) 14,40 31,28 450,43 2,44 

~. Calcário (kg) 90,00 1,37 123, 30 0,67 
Adesivo p/fungicida (1) 0,50 68,00 34,00 0,18 
Combustível p/fungicida (1) 27,00 27,70 747,90 4,05 ~ Combustível p/malato1 (1) 3,00 27,70 83,10 0,45 ... 
Rocha fosfatada (kg) 300,00 2,90 870,00 4,71 
Uréia (kg) 134,00 7,48 1002,32 5,43 ::l:: Cloreto de potássio (kg) 50,00 6,34 117,00 1,72 

~ Óleo 2 I (1) 2,10 86,50 181,65 0,98 
Gramoxone (1) 2,00 220,00 440,00 2,38 3 Kannex (kg) 3,00 280,00 840,00 4,55 

~ Adesivo p/herbicida (1) 0,30 68,00 20,40 0,11 
1. 3. Transporte de aaaterlais 12,37 20,00 247,40 1,34 

(sacos de 50 kg) ~ 

1.4. Juros s/CUsteio 1862,80 10,09 
(18% a/a do valor financiado) VJ 

1.5. Encargos Sociais 2281,24 12,36 
Férias (1/12 de 1.1) 570,31 . 3,09 
13Q mes (1/12 de 1.1) 570,31 '.1 ff' 3,09 
Re pouso remunerado 1 140,62 6,18 

1.6. Adadnistração 
(5,\ de 1.0 342,18 1,85 

1.7. Despesas Gerais 1 248,18 6, 76 
2. RECEITA BRUTA (R.8.) 53900,00 
J. MARGEM DE CONTRIBUl<;AO PARA PAGAHEHl'O DOS aISl'OS FIXOS (Me) 35 436,~1 
4. CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIo (CzS@) (C.V.U.) 369,27 

5 . RELAÇÁO SENEFtcrO/CUSTO vARIAvn (B/C) 2,92 

FONTE: CE PEC/OISEC 
2Cus to apropriado por arroha. 
lTra t a - se de uma opção cecnológica baseada em dados experimentais do CEPEC. 



INFORMAÇOES AOS COLABORADORES 

1. Serão aceitos para publicação ' artigos científi cos e de divulgação técnica, rela
cionados com assuntos agronômicos e sócio~conômicos de interesse das regiões produ
toras de cacau. 

2. São da exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos 
nos trabalhos. Contudo, à Comissão Editorial reserva-se o direito de sugerir ou solicitar 
modi ficações aconselháveis ou necessárias. 

3. Os trabalhos deverão ser encaminhados em 3 vias (original e duas cópias) 
dati lografadas em urna só face do papel em espaço dupl'J e com margens de 2.5 em. O 
texto deverá ser escrito corridamente, sem intercalações de figuras e quadros, que feitos 
em folhas separadas. devem ser anexados ao final do trabalho, acompanhados das res
pectivas legendas. 

4. As figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) não deverão ultrapassar a 
medida de 18 x 20 em. Os gráficos e os desenhos serão feitos com tinta nanquim em pa
pei vegetal, as fotografias, somente aceitas em preto e branco, serão copiadas em papel 
brilhante com bom contraste, os mapas serão confeccionados no tamanho máximo de 
40 x 50 cm e em escala adequada a receberem redução para 11 ,S x 18 em, espaço máxi
mo a ser ocupado pela mancha da página. 

5. Os quadros deverão ser explicativos por si mesmos, pot4~ndo ser datilografados 
em papel deitado no tamanho máximo de folha ofício. 

6. Deverá ser evitada a duplicidade de apresentação de dados, isto é, a apresenta
ção si multânea em gráficos e quadros, cabendo ao( s) autor(es) optar(em) por uma delas. 

7. Os trabalhos de pesquisas deverão ser organizados seguindo o estilo científico: 
Título, Resumo, Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão (ou a combina
ção dos dois últimos), Conclusões, Agradecimentos (quando for o caso) e Referências. 

8. Aos trabalhos descritivos e monografias será reconhecida liberdade de estilo. 
Neste caso, contudo, o editor permite-se. quando necessário, proceder alterações para 
sanar falhas de estilo e especialmente evitar ambigüidades, consultando os autores em 
caso de dúvida. Qualquer que seja a forma de apresentação é ;"ldispensável a preparação 
de breve resumo do con teúdo do trabalho e sua tradução para o idioma inglês, a fim de 
compor o Abstract. Não se aceitam citações bibliográficas em notas de rodapé. 

9 . Deverão con~tar na primeira página, em chamada de roda~, a qualificação 
profissional e endereço do(s) autor(es). 

10. As citações bibliográficas no tex to deverão ser feitas pelo sistema autor -ano. 
A Literatura Citada obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos autores. Trabalhos de 
um mesmo autor serão citados na ordem cronológica das datas em que foram publicados, 
e quando do mesmo ano serão distinguidos acrescentando-se letras minúsculas ao número 
indicativo do ano (a, b. c etc.). Trabalhos até de três autOres serão citados pelos nontes 
de todos, e de quatro ou mais. pelo nome do primeiro, seguido de et al .• e o ano. 
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