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CAFEICULTURA EM MANHUMIRIM (MG) APRESENTOU 
MARGEM LÍQUIDA NEGATIVA NO 1° SEMESTRE

Manhumirim é um município localizado nas 
matas de Minas Gerais. A produção de café é 
uma das principais atividades e a proprieda-
de típica da região possui produtividade de 
27 sacas por hectare, em uma área produtiva 
de 10 hectares. Devido à topografia da região, 
o tipo de produção predominante é manual.

O projeto Campo Futuro realiza o levanta-
mento de custo de produção do café em 
Manhumirim (MG) desde 2011. A partir das 
informações obtidas durante a realização dos 

Gráfico 1. Composição do COE do café em Manhumirim (MG).
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.  |  Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

painéis, técnicos do projeto fazem o acompa-
nhamento mensal da atividade na região.

Ao analisar o comportamento dos compo-
nentes de custos da atividade no primeiro 
semestre de 2019 observou-se (Gráfico 1) que 
o Custo Operacional Efetivo (COE) foi de R$ 
351,33 por saca. O COE, que representa os 
desembolsos anuais da atividade, considera 
principalmente os custos com insumos, mão 
de obra e gastos gerais (materiais, custos ad-
ministrativos e juros de custeio).
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A mão de obra e os insumos agrícolas foram 
os itens que mais contribuíram no custo, 
com 42% e 32%, respectivamente. No que se 
refere aos custos com mão de obra, 76% de-
les são custos com as atividades de colheita 
e pós-colheita.

O preço médio pago ao produtor em Manhu-
mirim apresentou oscilações ao longo do se-
mestre (Gráfico 3), com quedas de janeiro a 
abril e recuperação nos últimos dois meses. 
O preço de venda médio no primeiro semes-

Gráfico 2. Comportamento dos custos com insumos no 1º semestre em Manhumirim (MG).
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.    |    Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

Em relação aos insumos (corretivos, fertilizan-
tes e produtos fitossanitários), o Gráfico 2 ilus-
tra o comportamento ao longo do semestre. 
Fertilizantes corresponderam a 25% do COE, 
produtos fitossanitários 5% e corretivos 1%.

tre foi R$372,00, e o COT R$396,18 por saca. Os 
valores médios de Margem Bruta (MB) e Mar-
gem Líquida (ML) no semestre ficaram em 
R$ 20,67/saca e -R$24,18, respectivamente.
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Gráfico 3.  Análise financeira da cafeicultura no 1º semestre em Manhumirim (MG).
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.    |    Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

O Custo Operacional Total (COT) resulta do so-
matório do COE, pró-labore e as depreciações. 
A Margem Bruta (MB) é o resultado da subtra-
ção entre a Receita e o COE, e é um indicativo 
da manutenção do produtor na atividade no 

curto prazo. A Margem Líquida (ML) é o re-
sultado da subtração entre a Receita e o COT, 
sendo um indicativo da manutenção do pro-
dutor na atividade em médio e longo prazos.


