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AUMENTO DOS CUSTOS COM INSUMOS IMPACTOU MARGENS DOS 
PRODUTORES DE MAÇÃ EM FRAIBURGO-SC

FRUTICULTURA

O projeto Campo Futuro1 da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) re-
alizou, em 2018, o levantamento do custo de 
produção da maçã “Gala” no município de 
Fraiburgo-SC. Esse município contribui para a 
produção estadual ser a primeira no ranking 
da produção nacional de maçã (IBGE, 2017). 

O Custo Operacional Efetivo (COE) da ativi-
dade foi de R$0,67/kg no período de janeiro a 

Gráfico 1.  Composição do COE da produção de maçã em Fraiburgo-SC, em %.
Nota: Juros de custeio somados aos gastos gerais.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

abril de 2019. Lembrando que o COE com-
preende o somatório de todos os custos do 
ciclo produtivo que implicam em desem-
bolso do produtor, na produção de maçã 
esse indicador é composto por despesas 
com mão de obra, que representaram 37%, 
despesas com insumos (corretivos, fertili-
zantes, produtos fitossanitários) represen-
taram 35%, gastos gerais 20%, e 8% são cus-
tos com mecanização (Gráfico 1).

1 Para maiores informações acesse: https://www.cnabrasil.org.br/paginas-especiais/campo-futuro.
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Gráfico 2. Evolução dos custos com insumos para produção de maçã em Fraiburgo-SC.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

O COE sofreu aumento de 9% no mês de 
abril/19 em relação a janeiro/19, sendo que o 
principal componente do custo responsável 
por essa alteração foi o aumento nos pre-
ços de insumos. Os produtos fitossanitários 

lideraram, aumentando 22% no período, e 
os corretivos sofreram ajuste de 12%. Em 
contrapartida, os custos com fertilizantes se 
reduziram em 3% de janeiro a abril de 2019 
(Gráfico 2).
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O Custo Operacional Total (COT) médio 
do primeiro quadrimestre de 2019 foi de 
R$0,82/kg, e  é composto pelo COE soma-
do às depreciações e pró-labore. O COT au-
mentou em 8% de janeiro a abril de 2019 e 
refletiu na margem líquida dos produtores 

de Friaburgo SC, pois os preços pagos pela 
maçã não acompanharam este aumento 
de custo. O preço do quilograma da maçã 
Gala se manteve em R$0,80/kg durante o 
período em análise, e a margem líquida se 
estreitou (Gráfico 3).

Gráfico 3. Comportamento dos custos, preços de venda e margem líquida da produção de maçã em 
Fraiburgo-SC.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: CIM/UFLA/CNA.


