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Resumo 

A gestão da propriedade agrícola tem sido uma grande preocupação dos produtores de cacau, 

diante de um cenário de dificuldades da atividade. Existem sistemas de produção que 

minimizam custos e outros mais tecnificados e com custos maiores. O grande desafio dos 

produtores é conduzir seus cacauais utilizando o sistema de produção que conduza a maiores 

ganhos líquidos por unidade de área. Este trabalho tem como objetivo analisar sete sistemas 

de produção de cacau com a finalidade de determinar seus custos e receitas, bem como o 

resultado líquido. Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados de fontes secundárias 

em instituições de pesquisa e extensão rural. Os resultados permitem concluir que os sistemas 

de produção que utilizam mais insumos modernos, apesar do aumento do custo, conduz a um 

melhor resultado financeiro para o produtor.  

Palavras-chave: cacau, sistema de produção, resultado financeiro 

 

FINANCIAL ANALYSIS OF COCOA PRODUCTION SYSTEMS IN THE STATE OF 

BAHIA  

 

Abstract 

The management of the farm has been a major concern of cocoa farmers, before a backdrop of 

difficulties of activity. There are systems that minimize production costs and other higher 

technified and higher costs. The challenge for producers is to conduct its cocoa plantations 

using the production system which leads to higher net earnings per unit area. This work aims 

to analyze seven cocoa production systems in order to determine their costs and revenues, and 

the net result. The data used in this study were collected from secondary sources in research 

institutions and rural extension. The results suggest that the production systems that use more 

modern inputs, despite the increased cost, leading to improved financial results for the 

producer. 

Keywords: cocoa, production system, financial result 
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1. INTRODUÇÃO 

Os produtores de cacau, na gestão das suas propriedades, estão preocupados em tornar 

a atividade mais eficiente, fazendo com que os resultados finais proporcionem um resultado 

financeiro desejável, mesmo diante de um quadro de dificuldades em que a cacauicultura se 

encontra. Um ponto chave para a obtenção desse resultado é o emprego de uma tecnologia 

adequada de produção (RUF e DE MILLY, 1990).  

De acordo com Costa (2012) quando se pensa em planejamento da produção da 

propriedade cacaueira, o grau de complexidade que envolve o processo decisório do produtor 

aumenta. Isto implica na necessidade de decidir sobre a adoção, não apenas de uma prática 

isolada (tecnologia), mas sobre um conjunto de práticas agrícolas chamadas de sistema de 

produção. 

Existe uma série de tecnologias que podem influenciar o nível de produção de cacau, 

porém, duas se destacam em razão do impacto que podem causar sobre a produtividade: a 

primeira está relacionada à aplicação de fertilizantes; a segunda envolve a decisão sobre a 

aplicação ou não de fungicida, para controlar as doenças conhecidas como “vassoura de 

bruxa” e “podridão parda” (SANTOS et al., 2008). Segundo a Ceplac (2015) a maioria dos 

agricultores tem conhecimento de que a tecnologia de adubação e controle de doenças, se 

realizada corretamente, eleva a produtividade das plantações.  

Dentre as práticas agrícolas adotadas na cacauicultura o controle de doenças é aquela 

que trás mais dúvidas aos produtores, os quais precisam estar atentos ao momento correto de 

aplicá-las. A doença conhecida pro “podridão parda”, apesar de estar diminuindo em regiões 

mais secas, ainda provoca perdas de produção. Essa doença se desenvolve melhor sob 

condições de alta umidade e baixa temperatura o que coincide com a safra temporã. Já a 

“vassoura de bruxa” tem seu nível de infecção elevado na safra principal, podendo causar 

danos severos à produção.  

Sendo assim, os produtores precisam acompanhar o nível de infecção dessas 

enfermidades em suas propriedades para que possam tomar a decisão correta em relação aos 

aspectos agronômico e financeiro do controle dessas enfermidades. 

Além das tecnologias de adubação e controle de doenças, Ramos e Santos (2012) 

destacam que existe uma relação sistêmica entre as diversas tecnologias de produção do 

cacau. Isto significa que o descuido com uma determinada prática agrícola pode comprometer 

todo o conjunto, mesmo que algumas tecnologias tenham sido aplicadas corretamente. 

Apesar dos produtores obterem respostas positivas sobre o nível de produção com a 

aplicação dos “pacotes” tecnológicos disponíveis para a cacauicultura, a maioria desses 

produtores permanecem na dúvida se o dispêndio financeiro pode ser traduzido por receitas 

que os motivem. Sendo assim, pretende-se com este trabalho obter respostas aos 

questionamentos dos produtores, analisando-se a rentabilidade financeira dessas tecnologias. 
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2. METODOLOGIA 

 

Área de Estudo e Fonte dos Dados 

O estudo foi conduzido na mesorregião Sul Baiano, também conhecida como região 

cacaueira da Bahia, localizada no Bioma Mata Atlântica. Essa região tem no seu extremo 

norte o município de Valença e ao sul Mucuri, já na divisa com o estado do Espírito Santo. 

Possui uma área de 55.838 km
2 

e uma população de 2.011.740 habitantes no ano de 2010 

(IBGE, 2014). 

A produção anual de cacau para cada sistema foi estimada para a área de um hectare 

por um “júri” formado por cacauicultores e por técnicos da pesquisa e da extensão rural. Os 

demais coeficientes técnicos para a estimativa do custo de produção foram obtidos junto à 

Ceplac (2015).  

 

Métodos de análise 

Neste trabalho foi realizado um estudo de viabilidade financeira de 12 tecnologias 

recomendadas aos produtores de cacau pela Ceplac (2015), conforme a seguir: 

a) Tecnologia intensiva em mão de obra: roçagem manual, desbrota, poda, remoção de 

vassoura de bruxa e colheita. 

b)  Tecnologia não intensiva que mais se distingue pela utilização de insumos: Roçagem 

química (herbicida), combate às pragas, controle de doenças, calagem, adubação 

mineral (NPK), adubação nitrogenada, raleamento de sombra (readequação de 

sombreamento). 

Estas tecnologias foram agrupadas, com base no nível de produção desejado e na 

microrregião de utilização, formando os sete sistemas de produção (SP) recomendados para a 

cacauicultura, citados a seguir: 

SP0 = Colheita e beneficiamento, poda, roçagem, desbrota e remoção das partes infectadas 

pela “vassoura de bruxa”;  

SP1 = SP0 + combate às pragas; 

SP2 = SP0 + fertilizantes (NPK única dosagem); 

SP3 = SP0 + fertilizantes (duas dosagens, uréia e NPK); 

SP4 = SP0 + controle de podridão parda; 

SP5 = SP0 + controle de vassoura de bruxa nos frutos; 

SP6 = SP0 + controle podridão parda + controle da “vassoura de bruxa” + calcário + 

inseticida + fertilizantes. 

As produções estimadas em arrobas (15 kg) de cacau de por hectare, para os diversos 

sistemas, foram: SP0, 20; SP1, 30; SP2, 42; SP4, 48; SP5, 60; SP6, 80. 

No estudo foram calculadas as receitas bruta e líquida e os custos de produção dos 

sistemas analisados. As receitas anuais de um hectare de cada sistema foram calculadas com 
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base na produção de cacau multiplicada pelo preço de R$ 106,00 por arroba. Os dados de 

custos foram estimados a partir dos coeficientes técnicos publicados pela Ceplac (2015). Os 

valores utilizados referem-se a dezembro de 2014. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na formação do custo dos sistemas de produção analisados foram estimados os custos 

de 12 práticas agrícolas e dos custos de colheita e beneficiamento do cacau em sete níveis de 

produção em que cada nível corresponde a um sistema (Tabela 1). Observa-se que as práticas 

mais onerosas correspondem à colheita e o beneficiamento do cacau que foram calculadas 

segundo cada sistema. Essas práticas no sistema com produção de 80 arrobas/ha custam R$ 

2.634,00, ou seja, o dispêndio de 24,85 arrobas de cacau. Destaca-se, entre as práticas 

agrícolas, o controle de pragas em razão do seu baixo custo de R$ 106,50, o que equivale ao 

preço de venda de uma arroba de cacau. Esse baixo custo pode ser justificado em razão do 

controle dos insetos ser realizado somente nos focos de ocorrência de pragas e não em toda a 

área com cacaueiros. 

 

Tabela 1. Estimativa dos custos das práticas agrícolas da cultura do cacau utilizados na 

formação dos sete sistemas de produção. Valores monetários em reais de dezembro de 2014.  

 

Custo 

Práticas agrícolas R$ @ 

01 - Controle de erva daninha - roçagem 288,09 2,72 

02 - Desbrota 246,94 2,33 

03 - Poda 576,81 5,44 

04 - Remoção da doença “vassoura de bruxa” 288,09 2,72 

05 – Combate às pragas - polvilhamento 106,50 1,00 

06 - Controle da doença “podridão parda” 540,88 5,10 

07 - Calagem 351,43 3,32 

08 - Adubação mineral (NPK) 1.180,53 11,14 

09 - Controle de ervas daninhas - Herbicida 155,69 1,47 

10 - Adubação nitrogenada 314,58 2,97 

11 - Raleamento de sombra - com arboricidas 105,74 1,00 

12 – Colheita e beneficiamento (20 @) 624,48 5,89 

17 - Colheita e beneficiamento (30 @) 946,07 8,93 

18 - Colheita e beneficiamento (36 @) 1.091,33 10,30 

19 - Colheita e beneficiamento (42 @) 1.273,22 12,01 

20 - Colheita e beneficiamento (48 @) 1.471,79 13,88 

21 - Colheita e beneficiamento (60 @) 1.818,88 17,16 

22 - Colheita e beneficiamento (80 @) 2.634,00 24,85 

Fonte dos dados básicos: Ceplac (2015) 
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A Tabela 2 mostra receita, custo, margem bruta e relação Benefício/Custo (B/C) dos 

diversos sistemas de produção de cacau na área de um hectare. O sistema que apresenta o 

menor custo é o SP0 em razão de somente serem realizadas as práticas culturais tradicionais 

na cacauicultura, sem a utilização de insumos modernos. Este sistema, apesar do menor custo, 

apresentou a menor margem para o produtor com apenas R$ 182,46. Observa-se que o 

sistema mais tecnificado (SP6), além de apresentar a maior receita, ao preço do cacau de R$ 

106,00 por arroba, possui a maior margem no valor de R$ 2.533,42. Verifica-se, também, que 

à proporção que se insere mais tecnologia os sistemas apresentam uma relação benefício/custo 

mais vantajosa. Contudo, o Sistema SP4, apesar de apresentar uma receita superior aos quatro 

primeiros sistemas, possui um custo alto que afeta negativamente a rentabilidade financeira. 

 

Tabela 2. Receita, custo, margem bruta e relação benefício/custo dos diversos sistemas de 

produção de cacau para a área de um hectare. Valores monetários em reais de dezembro de 

2014.  

Sistema de produção Receita Custo Margem bruta Relação B/C 

SP0 2.120,00 1.937,54 182,46 1,09 

SP1 3.180,00 2.347,25 832,75 1,35 

SP2 3.816,00 2.902,01 913,99 1,31 

SP3 4.452,00 3.178,02 1.273,98 1,40 

SP4 5.088,00 4.316,59 771,41 1,18 

SP5 6.360,00 5.064,53 1.295,47 1,26 

SP6 8.480,00 5.946,58 2.533,42 1,43 

Fonte dos dados básicos: Ceplac (2015). 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados medidos em arrobas de cacau. O ponto de 

nivelamento significa a quantidade suficiente em arrobas de cacau para pagar o custo de cada 

sistema de produção. Observa-se que no sistema que utiliza mais tecnologia (SP6) são 

necessárias 56,1 arrobas de cacau para cobrir os custos, sobrando 23,9 arrobas, que ao preço 

de R$ 106,00/@ equivale a R$ 2.533,42. Neste sistema utiliza-se 70,13% da produção para 

cobrir as despesas. 

No sistema mais tradicional (SP0) em que os produtores executam apenas as tarefas de 

colheita, beneficiamento, poda, roçagem, desbrota e remoção das partes infectadas pela 

“vassoura de bruxa”, são necessárias 18,28 arrobas de cacau para cobrir os custos. Apesar de 

uma despesa menor, não é este o sistema que proporciona maiores ganhos, apresentando um 

resultado líquido de apenas R$ 182,46, bastante inferior a SP6, além de demandar 91,4% da 

produção para cobrir os custos do sistema. 
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Tabela 3. Produção anual de cacau dos diversos sistemas, ponto de nivelamento (produção de 

cacau cuja receita iguala ao custo), diferença e percentagem. Em arrobas de 15 quilogramas. 

Sistema de produção Produção do sistema Ponto de nivelamento Diferença %
1
 

SP0 20 18,28 1,72 91,40 

SP1 30 22,14 7,86 73,80 

SP2 36 27,38 8,62 76,06 

SP3 42 29,98 12,02 71,38 

SP4 48 40,72 7,28 84,83 

SP5 60 47,78 12,22 79,63 

SP6 80 56,10 23,90 70,13 

1
Percentual do ponto de nivelamento em relação à produção do sistema. 

Fonte dos dados básicos: Ceplac (2015). 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que a colheita representa a atividade mais onerosa de todos os 

sistemas de produção estudados e que a utilização de sistemas mais tecnificados conduzem a 

maiores ganhos financeiros para o produtor de cacau. O sistema SP6, além de apresentar um 

melhor resultado para o produtor, também compromete um percentual menor da produção na 

constituição das despesas. Apesar disso, de forma geral, os custos dos sistemas absorvem um 

percentual elevado da produção, gerando pequenas margens para o produtor. 
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