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RESUMO 

 

MARQUES, Rúbia Cristina Arantes. Análise da rentabilidade e competição pelo uso da 

terra no município de Rio Verde-GO. 2011. 99f. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional) – Faculdades Alves Faria, Goiânia, 2011. 

 

Este trabalho teve como propósito analisar comparativamente a rentabilidade das culturas de 

soja, milho e sorgo com a cana-de-açúcar e o processo de competição entre elas pelo uso da 

terra no município de Rio Verde-GO na safra 2009/2010. A metodologia utilizada para apurar 

a rentabilidade das culturas foi a metodologia de cálculo de custo de produção da CONAB, a 

partir da qual construiu-se planilhas de custos com os dados dos quatro pesquisados das 

culturas por eles cultivadas no ano agrícola em estudo, como a cana é uma cultura com o ciclo 

de cinco anos, foram empregados dados da série histórica de custo dos grãos da CONAB e da 

série histórica da Orplana para os custos da cana, o preço dos grãos fornecidos pela Faeg e da 

cana pela Consecana. Analisando a série histórica de custos de produção, renda bruta e 

resíduo econômico das commodities analisadas observou-se que nas safras 2005/2006 e 

2006/2007 a soja e o milho safrinha apresentaram resultado negativo e a cana apenas na safra 

2007/2008; analisando a safra 2009/2010 das quatro propriedades estudadas a cana-de-açúcar 

apresentou em todas elas um resultado positivo de 100% a mais do que a soja e o milhou e/ou 

sorgo juntos.  

 

Palavras-Chave: Custo de Produção, Rentabilidade, Soja, Milho, Cana-de-açúcar. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MARQUES, Rúbia Cristina Arantes. Analysis of the profitability and competition due the 

use of the land in Rio Verde, Goiás. 2011. 99 pages. Dissertation (Master’s Degree in  

Regional Development) – Colleges Alves Faria, Goiânia, 2011. 

 

The aim of this study was to analyse the profitability of the soy bean, corn, sorgum 

comparatively with the sugar cane, as well as the competition process between them due to 

the use of the land in Rio Verde, in the harvest 2009/2010. The methodology used to check 

the profitability of the cultures was the methodology of calculus of cost of production 

received from Conab. The spreadsheets of costs were built with the data from four researched 

properties that cultivated the cultures mentioned above in the agricultural year. As the sugar 

cane is a culture with a cycle of four years, it was applied data of historical series of  cost of 

the grains of Conab and another form Orplana, especially for the sugar cane. The price of the 

grains was offered by Faeg and the sugar cane by Consecana. Analysing a historical series of 

costs of production, gross income and economic residue of the commodities, it was clearly 

observed that in the harvests 2005/2006 and 2006/2007 the soy bean and the corn from leaf 

harvest presented a negative result, on the other hand, the sugar cane presented a positive 

result of 100% in all of them  compared to soybean and corn and/or sorgum together, only in 

the harvest 2009/2010 in the four properties studied  

 

Key words: Cost of Production, Profitability, Soy Bean, Corn, Sugar Cane. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A agricultura no Brasil tem grande influência dentro da economia. Hoje, cada vez mais, 

os produtores rurais questionam sobre: O que plantar? Quais atividades são mais lucrativas? 

Quais são as tendências de mercado? Quais culturas são mais adequadas para empresa rural? 

Essas questões têm suas respostas encontradas através de conhecimentos adquiridos pelos 

empresários rurais, gerados pela tecnologia da administração. 

 A competitividade atual da economia tem demonstrado ser determinante do sucesso ou 

decadência, para empresas rurais, a capacidade organizacional, o planejamento, o controle 

para operar com baixos custos. Esses são alguns dos fatores fundamentais para a 

sobrevivência e continuidade no meio agrícola. 

 Diante desses fatores, o agricultor pode articular da melhor forma as tecnologias 

disponíveis e procurar dinamizá-las para obter melhores resultados em toda a produção, 

buscando vantagem em administrar seus custos, culturas que podem ser inseridas na 

propriedade. Isso pode ser obtido pela maior eficiência e eficácia nos processos produtivos, 

por vantagens de localização e meios de produção diferentes. 

 Empresas rurais que possuem sua produção diversificada, em muitos casos, o produtor 

não sabe a rentabilidade líquida de cada cultura individualmente, diversificam a produção 

porque alguém disse que é importante diversificar, daí a necessidade de estudar a 

rentabilidade da cana-de-açúcar cultura permanente de ciclo produtivo de cinco anos, em 

comparação com as culturas temporárias soja, milho e sorgo com ciclo anual. 

 No município de Rio Verde-GO, existe ainda a questão da substituição da soja por cana-

de-açúcar, o que gera muito receio na sociedade, pois se teme que a estrutura produtiva e 

econômica, que é baseada no cultivo e processamento de grãos e de outros produtos cujos 

grãos são fontes de alimentação para suínos e aves, sofra um abalo e diminuição da oferta de 

emprego. 

 A Lei 5.200/2006 foi instituída com o intuito de barrar o avanço da cana-de-açúcar 

nesse município. Essa Lei foi criada, aprovada e implementada no município de Rio Verde 

com o intuito de frear a expansão da cana-de-açúcar no município. No entanto, a implantação 

dessa política pública, na forma da Lei municipal, não conteve o avanço do cultivo de cana-

de-açúcar no município. Ela apenas fez com que as indústrias que poderiam vir a se fixar no 

município se instalassem em municípios vizinhos, que ficam com a arrecadação dos impostos 

enquanto Rio Verde fica com o passivo social (RIO VERDE, 2010). 
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 Sendo assim, já que a chegada da cana-de-açúcar em Rio Verde é uma realidade, há a 

necessidade de analisar, comparativamente, a rentabilidade das culturas a fim de fornecer 

subsídios para tomada de decisão por parte dos produtores que, diante desse novo cenário, 

têm a possibilidade de diversificar suas atividades. 

 Por serem commodities, a soja, o milho, o sorgo e a cana de açúcar têm seus preços de 

venda estabelecidos pelo mercado mundial, sendo que o controle dos seus custos é 

fundamental para concorrer diretamente nesse mercado globalizado dos produtos agrícolas. 

Em virtude disso, os empresários rurais necessitam de um controle de custos eficiente e de 

informações precisas quanto à rentabilidade líquida de cada atividade para o eficiente 

gerenciamento de suas empresas rurais. 

 Isso posto, o presente trabalho justifica-se pelo fato de que a maioria dos produtores 

rurais desconhece as técnicas administrativas e de controle, imaginando, muitas vezes, que 

apenas por ter disponibilidade da terra, do capital e de novas possibilidades de cultivo serão 

coroados pelo sucesso; outros imaginam que sem a disponibilidade do capital, mas com a 

propriedade da terra e linhas de crédito disponíveis, conseguirão obter resultados positivos, e 

assim, sucessivamente, surgem ‘achismos’ de sucesso. 

 Portanto, este trabalho tem por objetivo analisar comparativamente a rentabilidade das 

culturas de soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar e o processo de competição entre elas pelo uso 

da terra no município de Rio Verde-GO.  

 Assim, uma das regiões mais produtoras do Estado diversifica, incrementa e desenvolve 

o Estado de Goiás, gerando emprego e renda. 

 

 

 

 



1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Agricultura no Brasil 

 

 No início das civilizações, os homens dependiam dos alimentos que a própria natureza 

oferecia. Não havia criações, armazenagens e tampouco trocas de mercadorias entre tribos. 

Com o passar do tempo, descobriram que o solo podia germinar e que os animais podiam ser 

domesticados, era o começo da agropecuária e a fixação do homem a lugares pré-definidos 

(ARAÚJO, 2005). 

 Araujo (2005, p.14) diz que o homem formou comunidades, organizações referentes ao 

modo de produção e diversificou, em relação à agricultura, de acordo com a época e à 

necessidade. Por muito tempo, as propriedades rurais, ou até mesmo as pequenas 

comunidades, sobreviveram isoladas, em função de alguns fatores socioeconômicos. 

 De acordo com Araújo (2005), 80% da população viviam no meio rural, onde havia uma 

carência de infraestrutura, pouca evolução de tecnologia e conservação de produtos, 

dificuldade de comunicação e, ainda, meio de transporte escasso e armazéns insuficientes. 

Isso tornava o produto com perecibilidade acelerada, por insuficiência de técnicas de 

conservação. Em função disso, as propriedades diversificavam as culturas e criações para 

manter a sobrevivência de todos que ali viviam. 

 As propriedades praticamente produziam tudo que necessitavam, sendo assim, 

consideradas quase autossuficientes. A agricultura sempre esteve relacionada a todo conjunto 

de atividades desenvolvidas no meio rural, das mais simples às mais complexas, quase todas 

dentro das próprias fazendas. 

 Crepaldi (2005, p.23) esclarece que, “a agricultura representa toda a atividade de 

exploração da terra, com a obtenção de produtos que venham a satisfazer as necessidades 

humanas”.  

 Com a finalidade de impulsionar o cultivo de cana-de-açúcar para abastecer o comércio 

europeu, eram doadas terras a quem se aventurasse a vir para o Brasil e se dedicar à atividade 

agrícola; era necessário, para receber as terras, que a pessoa possuísse recursos que, naquela 

época, era apenas a propriedade de escravos para poder cultivar a terra. Essas doações de 

terras eram chamadas de Sesmarias (SILVA, 1980, p.14 e 15). 

 De acordo com o INCRA (2010), o Brasil apresenta uma estrutura fundiária 

extremamente concentrada, fruto de sua ocupação colonial através de doações de terras a uma 

minoria que se beneficiou com o regime de Sesmarias e que privilegiou o processo de 
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concentração fundiária. Pela sua forma de ocupação recente, o território brasileiro é visto com 

uma abrangência nacional, mas geograficamente muito diferenciada, tanto em seu uso, quanto 

em sua posse, quando analisada pelas suas grandes regiões. Como exemplo dessa 

diferenciação territorial, tem-se a região Sul com área total de mais de 41 milhões de hectares 

e a região Centro-Oeste com mais 103 milhões de hectares. Conforme demonstrado no 

Quadro 1, na Região Sul há mais de 1 milhão de estabelecimentos agropecuários com 

tamanho médio de 41,27, hectares enquanto que no Centro-Oeste há pouco mais de 317 mil 

estabelecimentos agropecuários com 326,94 hectares em média, conforme o último censo 

agropecuário de 2006 (IBGE, 2010). 

 

Quadro 1 - Número área e tamanho médio de estabelecimentos agropecuários no Brasil e por 

Região Geográfica em 2005/2006. 

 

Região 

Geográfica 

Número de 

estabelecimentos 
% 

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários (ha) 

% 

Tamanho médio dos 

estabelecimentos 

(ha) 

Brasil 5.175.489 100 329.941.393 100 63,75 

Norte 475.775 9 54.787.297 17 115,15 

Nordeste 2.454.006 47 75.594.442 23 30,80 

Sudeste 922.049 18 54.236.169 16 58,82 

Sul 1.006.181 19 41.526.157 13 41,27 

Centro-

Oeste 317.478 6 103.797.329 31 326,94 
Fonte: IBGE (2010). 

 

 Conforme relatado pelo IBGE (2010), evolutivamente, a ocupação do território 

brasileiro possui duas tendências distintas que perduraram durante séculos no que se refere ao 

aproveitamento de diferentes ambientes naturais para atividades agropecuárias. As terras de 

campo ou cerrado são para a pecuária e as terras de mata são para a lavoura. Tal tendência 

fora evidenciada no Centro-Oeste brasileiro e em outras regiões que também não eram 

exceções no que se refere a latifúndios. 

 De acordo com o INCRA (2010), outros fatores contribuíram para a concentração das 

terras no Nordeste, a monocultura da cana-de-açúcar, a introdução do algodão inicialmente no 

Maranhão e na Paraíba, desbancando o açúcar como principal fonte de riqueza que, 

posteriormente espalhou-se também pelo Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. A região 

Sudeste e a Nordeste foram as pioneiras no processo de ocupação, justificando, assim, serem 

as regiões mais populosas do país. Esses fatores não garantem um ordenamento fundiário 

equilibrado ao Sudeste, mesmo que esta seja melhor que a do Brasil como um todo. No Sul do 
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país, existe a região do ponto de vista fundiário, a mais equilibrada, mesmo tendo sido 

ocupada quase 200 anos depois do Nordeste e Sudeste. O Sul foi colonizado por imigrantes 

Italianos o que determinou rumos bastante diferenciados àquela região. 

 No Centro-Oeste, há o Mato Grosso do Sul com grandes e médias propriedades 

produtivas com tamanho médio de 463 hectares. O Mato Grosso se compõe com propriedades 

de 423 hectares em média, porém com muitas áreas ainda improdutivas que se assemelham à 

região Nordeste do país. Goiás que é o mais parecido com o sudeste do país, possui áreas 

produtivas divididas em médias e grandes propriedades com o tamanho médio de 189 hectares 

e com 43% dos estabelecimentos agropecuários do Centro-Oeste. Por fim, o Distrito Federal 

que, pela sua pequena área territorial, seus estabelecimentos agropecuários diferenciam-se dos 

demais Estados do Centro-Oeste, com tamanho médio de 64 hectares e com apenas 1% dos 

estabelecimentos, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Número de estabelecimentos agropecuários por Estados do Centro-Oeste em 

2005/2006. 

 

Estados 
Número de 

estabelecimentos 
% 

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários (ha) 

% 
Tamanho médio dos 

estabelecimentos (ha) 

Mato 

Grosso do 

Sul 64.862 20 30.056.947 29 463 

Mato 

Grosso 112.978 36 47.805.514 46 423 

Goiás 135.683 43 25.683.548 25 189 

Distrito 

Federal 3.955 1 251.320 0,2 64 

Centro-

Oeste 317.478 100 103.797.329 100 326,94 
Fonte: IBGE (2010). 

 

 A produção agrícola brasileira aumenta e se diversifica a cada ano. Passou pela 

monocultura da cana-de-açúcar, pelo café e pela produção pecuária em grandes extensões 

rurais e ao processo da modernização agrícola pelo qual o Brasil entrou a partir de 1960 e que 

mudou totalmente o perfil agrícola e pecuário brasileiro. Conforme mostra o Quadro 3, houve 

uma diversificação das culturas e um aumento na produção principalmente das commodities 

destinadas à exportação e a uma diminuição dos produtos que abastecem exclusivamente o 

mercado interno como é o caso do arroz e do feijão. 
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Quadro 3 - Evolução da Área Plantada (1.000 ha) no Brasil, Produtos selecionados de 

1976/77 a 2009/10. 

 

Produto 1976/77 1980/81 1990/91 2000/01 2007/08 2008/09 2009/10 

Algodão 4.095,9 4.136,7 1.938,8 868,4 1.077,4 843,2 833,7 

Arroz 5.992,3 6.630,2 4.232,8 3.248,6 2.875,0 2.909,0 2.769,4 

Feijão  4.538,7 5.695,7 5.504,2 3.878,7 3.993,0 4.147,8 3.762,2 

Girassol 0,0 0,0 0,0 37,0 111,3 75,0 67,6 

Mamona 249,9 444,9 238,9 161,4 162,7 157,5 154,8 

Milho  11.797,3 12.147,1 13.451,4 12.972,5 14.765,7 14.171,8 12.940,5 

Soja 6.949,0 8.693,4 9.742,5 13.969,8 21.313,1 21.743,1 23.358,8 

Sorgo 177,6 97,7 194,8 502,0 843,4 846,1 694,2 

Trigo 3.153,3 2.114,1 2.145,9 1.710,2 1.851,8 2.396,2 2.428,0 

Brasil 37.318,9 40.384,0 37.893,7 37.847,3 47.411,2 47.674,4 47.396,3 

Fonte: CONAB (2010a). 

 

 No atual estágio de desenvolvimento da agricultura, o custo de produção é elevado, e 

não se consegue uma produção aceitável se não forem aplicadas fortes doses de adubação, 

sementes selecionadas e defensivos agrícolas todos com elevados preços. O produtor deve 

estar bem informado sobre as condições de mercado dos produtos agrícolas, e conhecer as 

condições naturais de seu estabelecimento rural para escolher o tipo de cultura que deverá 

desenvolver. 

 Em virtude desse quadro, o agricultor necessita consultar profissionais que atuam na 

área não só técnica como também mercadológica e econômica para identificar quais culturas 

adaptam-se ao clima e ao solo, e quais são as perspectivas do mercado e rentabilidade que 

conseguirá em seu estabelecimento agropecuário. 

 A evolução da economia, com os avanços tecnológicos, mudou totalmente as 

propriedades rurais, sobretudo nos últimos 50 anos. Nesse período, a população começou a 

sair do meio rural e se dirigir para as cidades, passando de 20% a 70% da população brasileira 

residentes no meio urbano (ARAÚJO, 2005). 

 Segundo o mesmo autor, o avanço tecnológico foi intenso, provocando saltos nos 

índices de produtividade da agricultura. Com isso, 30% da população foram obrigadas a 

sustentar mais gente. Assim, as propriedades rurais, a cada dia, perdem sua autossuficiência, 
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passam a depender sempre de mais insumos que não são seus, recebem informações externas 

e geram excedentes de consumo, entre outros. 

 

1.2 Agricultura em Goiás 

 

 Estevam (1998, p.35) em seus apontamentos afirma que, a descoberta do ouro em Goiás 

em 1722, introduziu o Estado no cenário colonial como um ‘eldorado’ depois de Minas 

Gerais. De acordo com Chaul (2000), os bandeirantes, paulistas, na busca por metais 

preciosos, desbravaram a região do Centro-Oeste e construíram as primeiras vilas no estado 

de Goiás, às margens dos rios que fossem favoráveis à mineração. 

 A partir de 1910 foi que a economia goiana passou a integrar a economia nacional, 

porém de forma lenta. O estado de Goiás deparava-se com dificuldades que dificultavam o 

seu desenvolvimento: havia carência de infraestrutura básica (pontes, estradas, entre outros), o 

que contribuiu para elevar os custos da produção. Entretanto, à medida que o capitalismo se 

ampliava, tornava-se mais urgente a infraestrutura necessária. Nessas mesmas linhas Chaul 

(2000) afirma que o que provocou e propiciou o desenvolvimento de regiões e fez com que 

elas fizessem parte do polo econômico nacional, foi a criação e implantação da malha 

ferroviária. 

 Com o gradativo esgotamento das minas de ouro em Goiás a partir de 1820, houve um 

aumento significativo de exploração rural que produziam até então, unicamente para 

subsistência (ESTEVAM, 1998, p.52) Assim, como no Brasil, o processo de independência 

de Goiás se deu gradativamente. 

 Em meados da década de 30, adotava-se, no Brasil, um modelo econômico capitalista 

que exigia mudanças no padrão de acumulação de capitais que contribuiu para a expansão da 

fronteira agrícola. Nesse período, a terra passou a ter valor monetário. Borges (1996, p.38), 

ressaltou que “o avanço da fronteira agrícola foi condicionado por fatores ‘extrassetoriais e 

extra-regionais’ tais como a implantação e ampliação da infraestrutura e o crescimento da 

urbanização e industrialização do país”. A frente pioneira em Goiás iniciou-se com a 

expansão dessas relações capitalistas a partir da 2ª década do século XX. Primeiramente, pela 

criação da estrada de ferro e, posteriormente, pela “Marcha para o Oeste”, iniciada no Estado 

Novo, que tinha como objetivo a integração do Centro-Oeste ao polo econômico do país. 

 Borges (1996) e Silva (1998) explicam que as ações do Governo Federal e do Governo 

do Estado de Goiás foram fundamentais para a integração capitalista da economia agrária e 

para o expansionismo da fronteira agrícola. A implantação da Colônia Agrícola Nacional de 
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Goiás, que tinha por meta a ocupação do Oeste, foi um exemplo desta ação. A construção de 

Goiânia foi importantíssima para a transformação econômica, social e política do Estado de 

Goiás, pois promoveu a abertura de novas estradas, favoreceu a imigração, desenvolveu 

vários serviços (bancos, comércio, escolas etc.), que foram primordiais para o aceleramento 

do processo de urbanização em Goiás (PALACÍN; MORAES, 2001). 

 Na concepção de Estevam (1998), a construção de Brasília em território goiano criou a 

necessidade de implantar malhas viárias ligando a capital ao restante do Brasil. Esse fator, e 

também o desenvolvimento agroindustrial do país foram responsáveis por estimular a 

ocupação em áreas do planalto central, que desencadeou o processo de regionalização e a 

expansão agrícola no Estado de Goiás. 

 Conforme postula Diniz (2006, p.75), “além do novo sistema rodoviário nacional a 

adaptação tecnológica dos cerrados para agricultura e os diversos programas governamentais 

implantados nas regiões permitiu e incentivou o crescimento acelerado delas”. Diante do 

exposto, confirma-se que a modificação do padrão tecnológico foi um dos fatores 

responsáveis pela caracterização da fronteira agrícola no Estado de Goiás, a modernização da 

agricultura, fator primordial para explicar a ocupação do solo em áreas que eram consideradas 

inférteis, ou seja, não favoráveis à atividade agropecuária. 

 De acordo com o exposto, a área plantada do Centro-Oeste como um todo vem 

aumentando gradativamente conforme constata-se no quadro 4. Isso se deve a novas 

tecnologias implantadas que propiciaram o cultivo de áreas antes consideradas inférteis. 

 O processo de modernização da agricultura aconteceu entre os anos de 1960 a 1980 e 

colocou à disposição da agropecuária insumos modernos, e incorporou mudanças em nível 

administrativo-organizacional e técnico ao processo de produção que permitiram grandes 

mudanças neste setor “Não foi a agricultura que se industrializou e sim a indústria que 

industrializou a agricultura” (ESTEVAM, 1998, p.159). 

 Com a modernização agrícola, o cultivo de áreas antes consideradas inférteis deu-se 

graças ao uso de tecnologias que permitiram e permitem o desenvolvimento do cerrado e o 

cultivo crescente da soja conforme demonstrado no Quadro 5. No Brasil como um todo de 

1975 até a safra 2009/2010, praticamente triplicou-se a área plantada de soja, que é o produto 

mais atrativo do cerrado devido à adaptação para o cultivo no cerrado, facilidade de 

comercialização e exportação. 
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Quadro 4 - Área Total Plantada (1.000 ha) no Brasil, no Centro-Oeste e em Unidades da 

Federação do Centro-Oeste, safras selecionadas de 1976/77 a 2009/10. 

 

UF/Região 1976/77 1980/81 1990/91 2000/01 2007/08 2008/09 2009/10 

MT 2.238,2 1.225,1 1.898,9 4.656,1 8.603,5 8.434,8 8.980,4 

MS 123,5 1.566,5 1.727,9 1.872,9 2.928,0 2.888,4 2.732,8 

GO 2.022,6 2.823,2 2.254,5 2.938,2 3.691,2 3.816,4 3.787,2 

DF 2,9 34,0 78,4 86,4 126,7 113,5 109,4 

Brasil 37.318,9 40.384,0 37.893,7 37.847,3 47.411,2 47.674,4 47.396,3 

C-Oeste 4.387,2 5.648,8 5.959,6 9.553,6 15.349,4 15.253,1 15.609,8 

Fonte: CONAB (2010a). 

 

Quadro 5 - Área plantada de soja (1.000 ha) no Brasil, no Centro-Oeste e em unidades da 

federação do Centro-Oeste, em safras selecionadas de 1976/77 a 2009/10. 

 

UF/Região 1976/77 1981/82 1990/91 2000/01 2007/08 2008/09 2009/10 

MT     310,0      195,0   1.100,0      3.120,0      5.675,0    5.828,20    6.185,50  

MS            -       832,0   1.013,1      1.064,5      1.731,4      1.715,8      1.712,2  

GO       68,0      320,0      790,0      1.540,0      2.179,7      2.307,2      2.460,0  

DF            -         17,0        43,1           35,0           48,7         48,90         53,00  

Brasil  6.949,0   8.393,2   9.742,5    13.969,8    21.313,1    21.743,1    23.358,8  

Centro-Oeste     378,0   1.364,0   2.946,2      5.759,5      9.634,8      9.900,1    10.410,7  

Fonte: CONAB (2010a). 

 

 A estrutura fundiária de Goiás, assim como no resto do país, mantém-se concentrada 

(Quadro 6). Em 1996, mais de 47% da área do estado de Goiás estavam nas mãos de apenas 

4,87% dos proprietários dos estabelecimentos agropecuários. Em 2006, o número de 

estabelecimentos agropecuários com mais de 1000 hectares não chegava a 4% e sua área 

ultrapassa os 46% da área total do Estado (Quadro 7). O que ficou evidenciado foi que nesses 

dez anos é que permaneceu a concentração de terras no Estado nas mãos de poucos e que as 

propriedades que já eram menores com menos de 10 hectares ou até 100 hectares ficaram 

ainda menores aumentando sua proporção de um censo ao outro. 
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Quadro 6 - Número de estabelecimentos agropecuários e grupos de área total no Estado de 

Goiás, 1996. 

 

Especificações N. de 
Estabelecimentos 

% 

Área 

Total (ha) 

(1) 

% 
Tamanho médio dos 

Estabelecimentos (ha) 

Menos de 10 12.526 11,20 69.284 0,25 5,531215073 

10 a menos de 

100 55.073 49,26 2.425.310 8,83 44,03809489 

100 a menos de 

1.000 38.728 34,64 

12.011.55

6 43,72 310,1517249 

1.000 a menos de 

10.000 5.363 4,80 

11.445.68

1 41,66 2134,193735 

10.000 e mais 74 0,07 1.520.816 5,54 20551,56757 

Sem declaração 27 0,02    

Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatísticas Socioeconômicas - 2003. 

(1) Inclusive terras inaproveitáveis 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Quadro 7 - Número de estabelecimentos agropecuários e grupos de área total no Estado de 

Goiás, 2006. 

 

Especificações 
Número de 

Estabelecimentos 
% 

Área 

Total 

(ha) (1) 

% 

Tamanho médio 

dos 

Estabelecimentos 

(ha) 

Mais de 0 a menos de 10 

há 22.470 16,48 111.549 0,43 4,96 

De 10 a menos de 100 

há 72.241 52,99 2.840.569 11,06 39,32 

De 100 a menos de 500 

há 28.577 20,96 6.472.975 25,20 226,51 

De 500 a menos de 1000 

há 5.972 4,38 4.218.788 16,43 706,43 

De 1000 a menos de 

2500 há 3.753 2,75 5.730.839 22,31 1.527,00 

De 2500 ha e mais 1.193 0,88 6.309.034 24,56 5.288,38 

Produtor sem área 2.113 1,55  - - 
Fonte: IBGE (2010). 

 

1.3 Agricultura em Rio Verde-GO 

 

 No início do século XIX, quando Goiás era constituído ainda de muitos espaços vazios 

e de latifúndios improdutivos, iniciou a formação de uma comunidade que recebeu o nome de 

Vila Nossa Senhora das Dores de Rio Verde. A família de José Rodrigues de Mendonça 
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muda-se para terras às margens do rio São Tomás, e dá o mesmo nome a primeira fazenda da 

região: fazenda São Tomás, a seis léguas de Rio Verde, onde tomaram posse e, assim, 

começaram a escrever a história de Rio Verde (COMIGO, 2004). 

 Em meados de 1830, chegou aos sertões de Rio Verde José Rodrigues de Mendonça 

com sua família, então composta pela esposa Florentina Cláudia de São Bernardo e seus 8 

filhos José Rodrigues era analfabeto, impiedoso e destemido, fixaram-se na fazenda São 

Tomás, próximo ao rio São Tomás do lado esquerdo , que foi registrada sob o número 1, nos 

Registros Paroquiais de terras da Freguesia das Dores do Rio Verde (CAMPOS, 1971, 

p.13,14 e 15). 

 Em 05 de agosto de 1848, através da Lei Provincial, a vila é elevada a Freguesia das 

Dores de Rio Verde (CAMPOS, 1971, p.24). Em 1854, segundo o Relatório do Presidente da 

Província, sua população excedia a 4.000 almas, dispersas já que a população era laboriosa e 

se dedicavam à lavoura e criação de gado em grande escala, muitos eram abastados, possuíam 

terras, escravos e gados o que dá a essa região esperanças de um futuro de prosperidade. 

 A emancipação chega em 31 de julho de 1882, pela Lei Provincial nº 670, que eleva Rio 

Verde à categoria de cidade. O Palácio da Intendência é construído e abriga os três poderes: 

Legislativo, Executivo e Judiciário (CAMPOS, 1971, p.70). No século XX, a cidade de Rio 

Verde caminha a passos largos para o desenvolvimento: é a primeira cidade do estado a 

receber água encanada que abastecia 70 casas quando de sua inauguração, em novembro de 

1911 é criado o Instituto Ciências e Letras; em 1918, chega o primeiro carro e é criada a 

Companhia Auto Viação Sul Goiana que um ano depois inaugura a estrada rodoviária de 

Itumbiara até Jataí (CAMPOS, 1971, p.116, 119, 139 e 144). 

 Em 1948, conforme descreve Lopes (2006), no centenário da chegada da família de José 

Rodrigues, é implantado, na Fazenda Cabeleira, um moderno centro de pesquisa agropecuário 

do cerrado: o Posto Agropecuário do Ministério da Agricultura, conhecido por Escola Rural 

Patronato. A princípio, os fazendeiros resistiram às novas tecnologias agrícolas, mas ao 

conhecer o projeto do engenheiro agrônomo Manoel Patronato, aos poucos foram aceitando 

suas ideias sempre voltadas para a terra e à pesquisa com experimentos com vários produtos 

agrícolas, como o trigo, o girassol, o amendoim, a batatinha, o gergelim, a soja, o bicho-da-

seda. 

 Ocupando uma área de 580.807 hectares, o município de Rio Verde está localizado na 

microrregião Sudoeste do Estado de Goiás, Centro-Oeste brasileiro. Conforme mostra o 

Quadro 8 da área total do município 52, 18%  são de estabelecimentos agropecuários com 
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mais de 1.000 hectares um pouco acima do estado como um todo, distribuídos em 5,56% de 

estabelecimentos. 

 

Quadro 8 - Número de estabelecimentos agropecuários e grupos de área total no município de 

Rio Verde – GO, 2006. 

 

Especificações 
Número de 

Estabelecimentos 
% 

Área 

Total 

(ha) (1) 

% 

Tamanho médio 

dos 

Estabelecimentos 

(ha) 

Mais de 0 a menos de 10 

ha 362 15,81 1.740 0,30 4,81 

De 10 a menos de 100 

ha 1.115 48,71 46.319 7,97 41,54 

De 100 a menos de 500 

ha 522 22,80 123.346 21,24 236,30 

De 500 a menos de 1000 

ha 153 6,68 106.323 18,31 694,92 

De 1000 a menos de 

2500 ha 101 4,41 151.261 26,04 1.497,63 

De 2500 ha e mais 26 1,14 151.818 26,14 5.839,15 

Produtor sem área 10 0,44  - - 
Fonte: IBGE (2010). 

 

 Desde o seu início, a cidade e região se despontaram como polo de desenvolvimento, 

haja vista o potencial das terras com agricultura no sudoeste goiano. Além disso, a cidade foi 

uma das primeiras do Estado a ter rede de água encanada e possuir sistema de produção de 

energia elétrica instalado em 1915. Em 1935 foi ligada por rodovia à recém-criada capital, 

Goiânia (COMIGO, 2004, p.28). 

 Rio Verde acompanhou as mudanças estruturais da economia brasileira no período de 

1930 a 1970, desenvolveu-se nacionalmente a princípio com o cultivo do arroz que foi o 

primeiro grão plantado na região, acompanhado pela pecuária bovina. A partir de 1970, deu-

se o início a diversificação da exploração econômica das terras do Estado. 

 O Programa de Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO) como descreve 

Estevam (1998), foi o marco inicial dessa fase de diversificação econômica. O plantio 

racional da soja, aliada à importação das primeiras sementes do capim, propiciaram o 

desenvolvimento da agricultura e da pecuária no cerrado goiano. Nessa ocasião, agricultores 

do Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente, vieram para Rio Verde na 

procura do novo eldorado. Vendiam suas terras por valores suficientes para adquirirem, na 
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nova região, propriedades rurais 20 a 30 vezes maiores. Trouxeram consigo tecnologias, 

máquinas, recursos e experiências que vieram mudar o panorama sócioeconômico regional. 

Os resultados econômicos aliados ao espírito empreendedor dos novos residentes 

contaminaram as cidades vizinhas que, igual e gradativamente, passaram a receber 

investimentos, atrair empresas e investidores qualificados, trazendo consequências altamente 

positivas ao desenvolvimento econômico. É conveniente salientar que, além de cidadãos 

brasileiros originários de outros estados, também estrangeiros vindos dos Estados Unidos, 

Rússia e Holanda para aqui se transferiram melhorando, ainda mais, o desempenho agrícola. 

Cada vez mais o município atrai novas empresas e grandes indústrias, sem abandonar a 

atividade que deu início a sua história de sucesso – a agropecuária, cada vez mais moderna e 

onde os produtores organizaram-se sob a forma cooperativista, criando uma cooperativa 

agrícola, hoje uma das mais importantes do País. 

 O município de Rio Verde é o maior produtor de grãos do Estado e centro introdutor de 

novas tecnologias. A área plantada no Município de Rio Verde ultrapassa 372.000 mil 

hectares com diversas culturas, conforme demonstra o Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Área, produção e produtividade dos principais produtos agrícolas em Rio Verde – 

GO, 2005. 

 

Culturas 

Temporárias 
Área Produção (t) Produtividade (kg/ha) 

Arroz 4.500 4.500 1.000 

Algodão 4.200 10.700 2.500 

Feijão** 3.200 5.880 1.950 

Milho** 31.000 132.000 5.300 

Soja 265.000 715.500 2.700 

Sorgo 65.000 97.000 1.500 

Total 372.900 965.580 14.950 

Safra e safrinha / ** 1ª e 2ª Safras  
Fonte: IBGE (2010). 

 

 A produção de grãos alcançada em Rio Verde-GO ultrapassa 965.000 toneladas. Esses 

resultados são frutos da utilização de tecnologia de ponta e mecanização, tendo em 

contrapartida a profissionalização dos produtores rurais que veem a fazenda como uma 

empresa rural e a união da classe produtora em diferentes entidades – como em Associação, 

Cooperativas, Sindicatos etc. 
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Alguns produtores sendo assediados pelas usinas de processamento de cana-de-açúcar 

criaram a Associação dos Plantadores de Matérias Primas para Indústrias de Bio Energia de 

Goiás (APMP), fundada em 27 de fevereiro de 2008 com sede em Rio Verde-GO. Iniciou 

suas atividades com 19 associados, posteriormente, em 07 de agosto de 2009, com o objetivo 

de se fortalecer e aumentar sua representatividade incorporando-se a ela os membros de outra 

associação denominada Forcana que tinha 13 associados e estava na mesma região de 

abrangência da APMP. Em 2010, a APMP fechou o ano com 44 associados nas cidades de 

Rio Verde, Jataí, Montividiu, Acreúna, Paraúna, Indiara, Santa Helena, cuja abrangência é o 

Sul e Sudoeste goiano. 

 A APMP tem como objetivos principais:  

 - Reunir produtores, especialmente produtores de cana-de-açúcar que entregam suas 

produções às usinas de álcool e de açúcar localizadas na área de atuação da associação; 

 - Representar, defender, acompanhar e fiscalizar os interesses e aspirações de seus 

associados, bem como fiscalizar todo o processo de fornecimento de matéria-prima para as 

indústrias (APMP, 2009). 

 

1.3.1 Lei 5.200/2006 Limitação do Plantio de Cana em Rio Verde 

 

 O aumento no interesse pela produção de álcool em Goiás tem provocado uma 

valorização geral no que se refere a todo o setor sucroalcooleiro. Quanto mais próxima a área 

for de uma usina, maior o seu valor, ou seja, seu valor é medido de acordo com três 

importantes fatores: a qualidade da terra, a distância da plantação da usina de álcool e a 

presença de água, podendo influenciar até no próprio preço da cana. 

 As novas unidades, que já estão instalando-se no Estado, estarão com a colheita quase 

que 100% mecanizada, hoje sendo o segundo estado em colheita mecanizada, ficando atrás 

somente do Estado de São Paulo. 

 De acordo com levantamento apresentado pela Companhia Nacional de Abastecimento, 

a Safra 2009/2010, a área de cana colhida destinada à atividade sucroalcooleira, na presente 

safra, está estimada em 7.531 mil hectares, distribuída em todos estados produtores. A maior 

concentração está em: São Paulo – 4.101,4 mil ha; Paraná – 590,1 mil ha; Minas Gerais – 

587,1 mil ha; Goiás – 520,3 mil ha. O quadro 10 demonstra, comparativamente, o aumento 

ocorrido em Goiás da safra 2008/2009 para a 2009/2010. 
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Quadro 10 - Comparativo de área colhida (1.000 ha), produtividade (kg/ha) e produção (1.000 

t) de cana-de-açúcar em Goiás, safras 2008/2009 e 2009/2010. 

 

Área colhida (1.000 ha) Produtividade (kg/ha) Produção (1.000 t) 

Região 

Safra 

08/09 

Safra 

09/10 

Variação 

% 

Safra 

08/09 

Safra 

09/10 

Variação 

% 

Safra 

08/09 

Safra 

09/10 

Variação 

% 

Goiás 401,8 520,3 29,5% 73.781 85.507 15,9% 29.645,2 44.491,9 50,10% 

Fonte: CONAB (2010a). 

 

 A expansão dessa atividade tem preocupado alguns setores da sociedade, 

principalmente em regiões em que o cultivo da cana-de-açúcar passou a se expandir com mais 

intensidade, como: Acreúna, Caçu, Jataí, Montividiu, Paraúna, Quirinópolis, Serranóplis e 

Itumbiara, tradicionais regiões produtoras de grãos. 

 Empresas da região, como a Perdigão, que trabalha com o sistema integrado de aves e 

suínos, frigoríficos, algodoeiras e agroindústrias que trabalham com processamento de grãos, 

temem que a oferta de grãos seja atingida, dificultando suas atividades locais. 

 Devido à instalação de usinas para processamento da cana-de-açúcar aos arredores do 

município de Rio Verde-GO, os produtores estão sendo constantemente convidados a 

trocarem de cultura. No entanto, em novembro de 2006, o então prefeito sancionou a Lei n° 

5.200/2006 que limita o cultivo da cana-de-açúcar em 10% das propriedades no município a 

fim de conter esse avanço desordenado e a instalação sem critério de usinas. A Lei vem sendo 

questionada judicialmente, mas naquele momento foi primordial para conter o avanço na 

monocultura do município. 

 Como demonstra o Quadro 10, a produção de cana-de-açúcar no município de Rio 

Verde tem aumentado gradativamente ao longo dos anos, acompanhando os demais 

municípios goianos, onde se observa os dados de Jataí e Quirinópolis, que não tinham Lei de 

limitação. Coincidentemente, observa-se ainda que, em 25 de Julho de 2008, ano do aumento 

considerado de produção de cana-de-açúcar no município de Rio Verde a justiça decidiu, após 

ação proposta pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás 

(SIFAEG) que a Lei deveria ser suspensa. Enquanto aguardam o julgamento, os produtores, 

então, investem na cultura. 
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Quadro 11 - Demonstrativo de produção agrícola de cana-de-açúcar produzida (t) em 

municípios goianos selecionados, safras 2005 a 2009. 

 

Município 2005 2006 2007 2008 2009 

Rio Verde 210.001 249.400 276.060 589.600 835.380 

Jataí 2.500 3.800 3.800 140.000 980.000 

Quirinópolis  600.000 765.000 2.400.000 3.072.000 

Fonte: SEPLAN (2010). 

 

1.4 Características do setor agrícola   

 

 Crepaldi (1998) aduz que existem diversas características peculiares no setor agrícola, 

sendo as principais: 

 - Dependência do Clima: “... O clima condiciona a maioria das explorações 

agropecuárias. Determina épocas de plantio, tratos culturais, colheitas, escolha de variedades 

e espécies, vegetais e animais” (CREPALDI, 1998, p.25); 

 - Correlação Tempo de Produção versus Tempo de Trabalho: o processo produtivo 

agropecuário nem sempre depende do trabalho físico para se desenvolver, diferentemente dos 

outros ramos de atividades de empresas; 

 - Dependência de Condições Biológicas: as condições biológicas determinam também a 

irreversibilidade do ciclo produtivo, não se pode alterar a sequência da produção, com isso, 

limita-se os mecanismos de outros setores da economia em acelerar a produção; 

 - Terra como Participante da Produção: como sendo o principal fator de produção, 

existe a necessidade de conhecer e analisar suas condições químicas, físicas, biológicas e 

topográficas; 

 - Estacionalidade da Produção: o que exige uma organização e planejamento minucioso 

por parte do administrador rural, já que na propriedade podem estar acontecendo trabalhos 

diferentes ao mesmo tempo. 

 

No setor agrícola, normalmente, não existe um fluxo contínuo de produção, como na 

indústria e uma tarefa pode também não depender de outra. As atividades estão 

dispersas por toda a empresa, podendo ocorrer em locais distantes um do outro 

(CREPALDI, 1998, p.26). 

 

 - Incidência de Riscos: a atividade agropecuária se consolida como a de maior grau de 

risco na atividade econômica, e que nem sempre é recompensado pelo seu retorno, já que 
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além de conseguir superar riscos climáticos, ainda há a questão preço que só será conhecida 

no momento da entrega do bem aos compradores; 

 

Toda e qualquer atividade econômica está sujeita a riscos. Na agropecuária, os riscos 

assumem maiores proporções, pois as explorações podem ser afetadas por 

problemas causados pelo clima (seca, geada, granizo), pelo ataque de pragas e 

moléstias e pelas flutuações dos preços de seus produtos (CREPALDI, 1998, p.26). 

 

 - Sistema de Competição Econômica: a entrada de um produtor na atividade ou a saída 

de outro na maioria dos produtos agropecuários não afeta a oferta total desse produto, com 

isso o empresário rural não consegue fixar o preço de sua produção e o mercado pode fixá-la 

abaixo do custo de produção; 

 - Produtos não Uniformes: como os produtos agropecuários dependem de fatores 

climáticos e biológicos, não há como controlar sua uniformidade o que gera custos adicionais 

para classificá-los e padronizá-los; 

 - Alto Custo de Saída e/ou Entrada: existem culturas que, no início da atividade, geram 

altos investimentos sem entrada de receita imediata como é o caso da cultura do café, já outras 

culturas como a da soja e do milho os investimentos são menores. 

 Alguns recursos tecnológicos permitem transformar terras estéreis em solo fértil, 

algumas adversidades do relevo e, principalmente, dependência climática distinguem o setor 

rural dos demais setores econômicos e condicionam as decisões e iniciativas desde a escolha 

do local até o quê, como e quanto produzir (ACCARINI, 1987, p. 29). 

 Observa-se que todas essas características na administração da empresa agrícola são 

mais prejudiciais do que benéficas. Isso demonstra que o empresário rural deve assumir ações 

administrativas eficazes para amenizar os efeitos prejudiciais, levando em consideração o 

setor rural, que deve ser adaptado as suas condições. 

 

1.5 Empresa rural 

 

 A administração rural é o conjunto de atividades que facilita aos produtores rurais tomar 

decisões, visando obter o melhor resultado econômico do negócio e mantendo a produtividade 

da terra. 

 Portanto, faz-se necessário conhecer o conceito de empresa rural que, para Noronha 

(1981, p.9) significa que “empresa rural é o complexo família-fazenda, cujos recursos são 

dedicados à produção agropecuária, sem necessariamente assumir personalidade jurídica”. 
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 De acordo com Crepaldi (1998, p.23), “é a unidade de produção em que são exercidas 

atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas florestais, com 

a finalidade de obtenção de renda”. 

 O autor ainda pontua que a empresa rural é integrada por um conjunto de fatores de 

produção que são: a terra, o capital, e o trabalho. Desses fatores, o mais importante é a terra, 

pois nela se aplicam os capitais e se trabalha para obter a produção. Assim, uma das 

preocupações fundamentais que o empresário rural deve ter é conservar a capacidade 

produtiva da terra. 

 Observando as características, constata-se que o administrador rural deve assumir ações 

administrativas eficazes para atenuar e modificar os efeitos prejudiciais de cada característica. 

 Os desafios do empresário rural, frente à modernidade, fizeram novas transformações 

no perfil do empresário rural antes condicionado à condição de produtor e dono de terras, até 

à busca de informações para uma tomada de decisões de forma precisa e segura. 

 Hoje, a administração rural é eficiente e, segundo Crepaldi (1998), deve ser estruturada 

com escritórios de base na cidade e na fazenda, os departamentos devem ser estruturados de 

modo que cada departamento tenha uma pessoa qualificada e capaz de assumir a 

responsabilidade integral pelos resultados do empreendimento. O administrador deve planejar, 

organizar, dirigir e controlar todo o fluxo de informações e serviços da empresa. 

 

1.5.1 Objetivos da empresa rural 

 

 Andrade (1998) define que os objetivos da empresa rural podem ser gerais ou 

específicos. Os objetivos gerais são definidos pelo proprietário, levando em conta o ambiente 

como um todo. Este está ligado exclusivamente à obtenção do lucro, da sobrevivência, do 

crescimento e do prestígio. Os objetivos específicos estão ligados aos aspectos estratégicos e 

se relacionam às diversas áreas funcionais da empresa, podendo ser divididas em quatro 

etapas: 

 Produção – onde ocorre a transformação dos recursos, terras, capital e trabalho em 

produtos a serem comercializados. 

 Comercialização – não é apenas vender os produtos, é também saber comprar, quando 

armazenar e escolher a melhor maneira de transportar a produção. Estudar o mercado antes de 

produzir é a melhor opção. 

 Finanças – são todas as atividades ligadas aos recursos financeiros, estes podem ser 

próprios ou de terceiros. 
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 Recursos Humanos – são todas as pessoas que trabalham ou prestam serviços na 

propriedade. 

 Contudo, para alcançar os objetivos gerais, a empresa rural deve mobilizar todos os seus 

recursos, que são feitos através de uma estratégia. E para estabelecer, a mesma deve, 

primeiramente, identificar e analisar as oportunidades e ameaças do ambiente para estar 

definindo os pontos fracos e fortes da propriedade rural.  

 Assim, a empresa constata a existência de três níveis empresariais dentro da empresa 

rural: 

 - O Nível Estratégico que é o mais elevado e é composto pelo proprietário. Nesse nível, 

são estabelecidos os objetivos gerais e as estratégias empresariais, que devem levar, em conta, 

as condições ambientais. Ainda envolvem longo prazo e apresentam alto grau de incerteza. 

 - O Nível Gerencial, o intermediário dos níveis, que são ocupados pelos gerentes e 

define-se como fazer para alcançar os objetivos propostos no nível estratégico. Neste nível, as 

estratégias empresariais procuram reduzir as incertezas no ambiente empresarial. 

 - Nível Operacional refere-se às operacionais e tarefas executadas no dia-a-dia da 

Empresa Rural. Neste nível, há uma maior eficiência na aplicação dos recursos. 

 Dessa forma, nota-se que esses níveis empresariais referem-se às operações e tarefas 

executadas no cotidiano da empresa rural, e são implementadas as novas tecnologias 

adequadas a cada exploração, e visam a uma maior eficiência na aplicação dos recursos 

(ANDRADE, 1998). 

 

1.5.2 Ambiente da empresa rural 

 

 O sucesso de uma empresa rural não se encontra apenas nos fatores e condições internas 

de suas empresas, mas, principalmente, nas variáveis do ambiente e suas interações, e ainda, 

nas influências dos aspectos internos da fazenda. Estas variáveis podem ser:  

 - Tecnológica: o conhecimento de como fazer as coisas; 

 - Econômica: os preços, oferta e demanda de produtos; 

 - Política: tendência ideológica dos governos; 

 - Social: influência do meio social e cultura de onde está situada; 

 - Legal: são aspectos normativos que regulam, controlam, incentivam etc.; 

 - Demográfica: características de população, taxa de crescimento etc.; 

 - Ecológicas: refere-se ao ecossistema – solo, vegetação, clima etc. (ANDRADE, 1998). 
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 Conhecer o ambiente rural é compreender todas as variáveis que possam afetar os 

resultados econômicos da fazenda. O empresário rural tem que estar atento às variáveis 

ambientais que cercam sua empresa, que são segundo SENAR (1998): 

 Oportunidades 

 - Linhas de créditos especiais; 

 - Incentivo de produção; 

 - Garantia de preços; 

 - Alto preço de determinado produto. 

 Ameaças 

 - Altas taxas de juros; 

 - Inflação; 

 - Diminuição da demanda; 

 - Importação de produtos. 

 O ambiente é todo o universo que envolve externamente a empresa, contudo, nem todas 

as variáveis do ambiente geral são consideradas importantes pelo empresário ou 

administrador, mas somente aquelas que se relacionam com os objetivos da empresa e que são 

necessárias ao seu funcionamento. 

 

1.5.3 Administração rural 

 

 “A Administração Rural é o conjunto de atividades que facilita aos produtores rurais a 

tomada de decisões ao nível de sua unidade de produção, a empresa agrícola, com o fim de 

obter o melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra” (CREPALDI, 2005, 

p. 25). 

 O desenvolvimento do setor agrícola associado à competitividade de mercado requer do 

produtor rural uma visão administrativa especializada para organizar e administrar o seu 

sistema de produção, com enfoque gerencial. 

 

A administração é uma ciência e também uma arte. Ciência porque possui um 

referencial teórico próprio, passível de ser tratado pelo método científico. E arte 

porque inclui, na resolução dos problemas que surgem na condução das 

organizações, habilidade, sensibilidade e intuição (ANDRADE, 1998, p. 7). 

 

 A administração é uma atividade que em todas as ações do homem situam-se presentes. 

A necessidade de administrar requer uma ampla abrangência de informações em termos de 
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desempenho físico e financeiro. Em função disso, o homem, pela sua inteligência, destacou-se 

em poder estar controlando e administrando suas riquezas para sua própria sobrevivência 

(MARION, 1996). 

 De uma forma estratégica, a administração significa estar utilizando recursos eficientes. 

Administrar estrategicamente não é considerar apenas os recursos internos, mas também os 

externos que compõem o ambiente empresarial de modo que garanta o sucesso contínuo, 

salvo as eventuais surpresas. 

 Para se obter uma administração rural moderna devem-se atualizar os seus 

gerenciamentos por meios de tecnologias que garantem maiores rendimentos com menores 

custos. É preciso considerar a situação política agrícola, para que as tomadas de decisões 

sejam de forma rápida, a fim de adequar-se às mudanças políticas e econômicas do nosso país 

(CREPALDI, 2005). 

 Com a agricultura cada dia mais voltada para o mercado, o crescimento e a 

sobrevivência da empresa rural depende, em grande parte, da capacidade empresarial de seus 

gestores que devem tomar decisões com base em conhecimentos técnico-administrativos e ter 

informações atualizadas sobre condições de produção, comercialização de insumos e produtos 

(NORONHA, 1981, p.11). 

 O sucesso de qualquer empreendimento está subordinado a uma administração rural 

eficiente e a um grau de gerenciamento com habilidade técnica e administrativa para o 

aproveitamento racional dos recursos à sua disposição. 

 

1.5.4 Processo administrativo nas empresas rurais 

 

 O processo administrativo é composto pelas funções de planejamento, controle, 

organização e direção que ocorrem em todos os níveis e possibilitam o alcance dos objetivos 

geral e específico da empresa rural. 

 Planejamento 

 Planejamento estratégico operacional e gerencial, Kotler (1991) preceitua que é o 

processo administrativo de desenvolver e manter uma adaptação estratégica entre a 

organização e suas oportunidades de mudança mercadológica. Este processo é realizado com 

o desenvolvimento de uma missão clara da empresa, objetivo e metas, estratégia de 

crescimento, e planejamento do portfólio do produto. 

 Gaj (1990) defende a importância de se explicitar as estratégias das empresas, pois desta 

forma é que as organizações poderão analisar se o caminho escolhido será útil, se trará 
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vantagens, se provocará ou ajudará a obter sucesso nas relações competitivas e na relação com 

o mercado. 

 Planejamento voltado para empresas rurais é poder conduzir a empresa a uma situação 

futura desejada. Quanto melhor for o planejamento, menores serão as ações corretivas no 

futuro (SENAR, 1998). 

 - Estabelecer aonde chegar; 

 - Definir quais os objetivos; 

 - Evitar perdas de tempos de recursos; 

 - Tomar decisões acertadas. 

 Organização 

 A importância da organização administrativa, bem como o registro racional e 

sistemático de todos os fatos ocorridos, dentro da empresa rural é comentada por Valle 

(1985), destacando que esta organização se comportará de maneira diretamente proporcional 

com suas dimensões e com a forma econômica da exploração dos seus recursos. 

 Portanto, organização é poder colocar as coisas certas nos lugares certos, facilitando a 

integração de todos os recursos para empresa produzir (SENAR, 1998). 

 - Escolher máquinas apropriadas; 

 - Localizar as benfeitorias e explorações de maneira funcional; 

 - Organizar o pessoal e comandar as tarefas. 

 Direção 

 Para que as empresas rurais sejam eficientes na tomada de decisão, os dirigentes e 

administradores devem ser muito bem informados de tudo que acontece, não-somente nos 

aspetos financeiros, mas também nas demais questões de grande importância para formular, 

reformular ou avaliar os processos administrativo e produtivo. Sendo assim, a direção é uma 

função essencial do processo e ocorre em todos os níveis da empresa rural, na qual é realizada 

sobre as pessoas e não sobre os recursos físicos e financeiros (SENAR, 1998). 

 - Estabelecer uma boa comunicação; 

 - Motivar os empregados; 

 - Exercer uma liderança participativa. 

 Controle 

 Controle é a função do processo administrativo cuja finalidade é assegurar que os 

resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos 

objetivos previamente definidos. Sua essência reside, pois, em verificar se a atividade 

controlada está ou não alcançando os objetivos e metas estabelecidos, por ocasião do 
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planejamento. Nesse sentido, o controle consiste, fundamentalmente, em um processo que 

guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. 

 Controle é verificar se o que está ocorrendo encontra-se de acordo com o planejado 

(SENAR, 1998). 

 - Consumo de combustível e lubrificante; 

 - Produção da safra; 

 - Despesas mensais; 

 - Receitas mensais.  

 Nessa mesma linha GEPAI (2001, p. 292) afirma que 

 

planejamento é uma atividade que trata problemas não estruturados, de longo prazo, 

e que dão margens às grandes decisões da empresa, as assim chamadas decisões de 

caráter estratégico. Controle é uma atividade que trata os problemas semi-

estruturados, de médio prazo, que dão margem às decisões de caráter tático, e os 
problemas estruturados, que dão origem às decisões de caráter operacional para 

aplicação no curto prazo. 

 

 Unificar, de forma funcional, o planejamento administrativo de uma empresa rural e o 

controle produtivo, ainda são experiências novas pelas quais se busca melhorar a atividade 

rural e fornecimento de informações para os usuários. 

 As empresas que não têm controle e planejamento sobre seus custos e despesas, 

consequentemente, estarão impossibilitadas de tomar, de forma eficaz e segura, certas 

decisões e fornecer informações em nível de qualidade que a gerência precisa para enfrentar 

os novos desafios impostos pelo desenvolvimento da concorrência (GEPAI, 2001). 

 Como função administrativa, o planejamento determina, antecipadamente, os objetivos 

e como alcançá-los. Já o controle busca assegurar se o que foi planejado, organizado e 

dirigido vai ao encontro dos objetivos pretendidos. A finalidade do Controle é, portanto, 

garantir que o trabalho executado corresponda ao planejado. 

 No dizer de Chiavenato (2001, p.345) 

 

como função administrativa o planejamento, a organização, a direção e o controle 

são interdependentes e interagentes (...). Muitas vezes torna-se necessário modificar 

o planejamento, a organização ou a direção para que os sistemas de controle possam 
ser mais eficazes. 

 

 Para o planejamento do empreendimento rural, devem-se considerar tipos de sistema de 

produção, por mais que hajam números significativos de variáveis aleatórias, há informações 



 36 

prontamente disponíveis que nem sempre retratam a realidade. E para Gepai (2001), as 

condições ideais para se proceder num caso são: 

 a) O que produzir 

 “Em qualquer empreendimento rural, a primeira questão que se coloca é qual ou quais 

serão os produtos a serem produzidos e em quais quantidades, tendo em vista os recursos 

disponíveis e o retorno esperado” (GEPAI, 2001, p. 301). 

 b) Quanto produzir 

 A quantidade de quanto produzir quando se fala de empresa rural está vinculada à 

decisão do que produzir, a área disponível, a demanda ou as restrições do mercado. 

Dependendo do produto da empresa rural e da capacidade econômica do produtor, deve-se 

considerar também a hipótese de estocar o produto em face de condições melhores de venda 

futura. 

 c) Para quando produzir 

 Houve época em que a demanda de produtos primários era superior à oferta, e produzia-

se tanto quanto fosse possível, pois se tinha a certeza de que comercializar era só uma questão 

de se terem meios para transportar e atingir os mercados. Entretanto, ao longo do tempo, em 

face a oferta, da modernização dos meios de transporte e das exigências do mercado 

consumidor, uma gama significativa de produtos primários passou a fazer parte de cadeias 

agroindustriais, tornando-se insumos para enorme diversidade de produtos industrializados 

(GEPAI, 2001). 

 Considerando que já se tenha determinado qual o produto a ser produzido, em que 

quantidade e com quais prazos de obtenção, planejar passa a ser atividade de determinar o que 

fazer, quando fazer, com qual recurso fazer, e onde fazer.  

 No entendimento de Noronha (1981, p.11), existem cinco áreas de tomada de decisão e 

cada uma delas requer conhecimentos especializados, as áreas são: Produção, 

Comercialização, Investimentos, Finanças e Consumo. Em alguns casos, as decisões das áreas 

de investimentos, finanças e consumo são tomadas baseadas na experiência do administrador 

da empresa e disponibilidades de agências de financiamento agrícola. Na produção e 

comercialização são tomadas decisões baseadas em informações fornecidas muitas vezes 

empresas de pesquisa e empresas particulares que disponibilizam tais informações que 

facilitam a tomada de decisão, tais habilidades ligadas à comercialização e produção os 

gestores de empresas rurais desenvolvem com maior rapidez. 
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1.6 O controle de custos em empresas rurais 

 

 Medeiros (1994) enfatiza que a contabilidade de custos é um instrumento de controle 

dinâmico, pois acompanha os fatos internos da empresa e funciona como direcionador para a 

tomada de decisões. 

 Toda empresa, seja ela de qual ramo for, necessita ter um controle de custos bem 

estruturado para acompanhar e atingir seus objetivos em um mercado dinâmico e globalizado. 

 A evolução do agronegócio tem demonstrado que houve, historicamente, aumento nos 

custos de produção e diminuição dos preços dos bens produzidos na agropecuária se for 

observada a participação do agronegócio no PIB brasileiro, em consequência principalmente 

de inter-relações basicamente de oligopólios das empresas que ofertam insumos agrícolas e 

oligopsônio das empresas compradoras dos produtos agrícolas. 

 Assim, os produtores rurais sentem-se obrigados a reduzir cada vez mais seus custos, 

sob pena de não se tornarem competitivos e terem de sair da atividade por falta de sustentação 

econômica. 

 A mudança de comportamento de mercado mostrou que é preciso ser competitivo e 

exigente para se adequar às exigências do mercado consumidor e atender a este mercado é 

questão de sobrevivência para aqueles que se consideram empresários. 

 Com o desenvolvimento e tecnificação das propriedades rurais, elas se transformaram 

em empresas rurais, consequentemente os produtores rurais passam a ser empresários, e 

aqueles que não acompanham esse desenvolvimento tendem a desaparecer. 

 As empresas rurais apresentam dificuldades para manter um rigor no controle de seus 

elementos formadores de custos. As características próprias de formação de custo dependem 

da natureza do produto que possui, dos instrumentos de controles disponíveis, e do intervalo 

de tempo entre o início da produção até à realização das vendas. 

 

De modo geral, os analistas, profissionais da área e os próprios empresários não 

incluem a administração e a gestão dos empreendimentos agrícolas, como 

componentes do segmento dentro da porteira. Isso leva a um erro grave, sobretudo 
porque, procedendo assim, excluem a geração de empregos e boa parcela dos custos 

de produção sugerindo viabilidades econômicas nem sempre verdadeiras e 

negligenciando a importância desses aspectos (ARAÚJO, 2005, p.49). 

 

 A contabilidade de custos se constitui num importante e eficiente instrumento para 

auxiliar na administração das empresas rurais. As informações captadas relativas aos custos 
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das propriedades rurais são utilizadas como referências para o controle dos custos de 

produção já que os preços são determinados pelo mercado. 

 

Enquanto na indústria é, em geral, possível utilizar as receitas correntes para cobrir 

os gastos correntes, na agricultura despesas e receitas realizam-se em períodos 

diferentes: ao longo de vários meses, o agricultor deve cobrir os gastos com 

preparação do solo, plantio, mão-de-obra, serviços etc., e só depois da colheita é que 

realizará a receita decorrente da venda de sua produção (GEPAI, 2001, p.327). 

 

 Crepaldi (1998) relata que a administração rural no Brasil é carente com base nos dados 

contábeis, prejudicando todo o processo de desenvolvimento para o setor da empresa rural. 

Ele ainda afirma que, para outras atividades, a contabilidade é aplicada como um forte 

instrumento que demonstra a realidade administrativa da vida de uma empresa. Contudo, a 

realidade econômica vem abrindo a visão administrativa desses empresários com base nas 

mudanças e rapidez dos mercados internacionais. 

 Os empresários rurais têm dificuldades com os termos usados na área de custos, além de 

existir uma carência de bons profissionais contábeis para a área rural. 

 

A contabilidade rural destaca-se como principal instrumento de apoio às tomadas de 

decisões, durante a execução e o controle das operações da empresa rural. A 

contabilidade rural é desenvolvida dentro de um ciclo de coleta e processamento de 

dados (...). Em formas de relatórios contábeis que garantam a gerência e 

informações contínuas sobre variados aspectos econômicos e financeiros 

(CREPALDI, 1998, p.74). 

 

 A importância dos relatórios produzidos pela contabilidade é devido à necessidade de 

confronto das informações e a de manter um histórico com informações sobre os dados da 

empresa ao longo dos anos, o qual, além de outras finalidades, poderá ser utilizado para 

elaboração de planejamentos futuros. 

 É comum empresas rurais não conhecerem seus custos por atividade, porém, existem 

alguns relatórios de custos que os empresários rurais não poderiam dispensar, pois são 

importantíssimos no acompanhamento de seu negócio, tais como: Custos da mão-de-obra; 

Custos das máquinas e equipamentos (para análise de possível substituição); Custos de 

Insumos Agrícolas; Custos de Combustíveis, conforme nos diz Santos, Marion e Segatti 

(2002). 

 Custos da mão-de-obra: com relação a este relatório, como qualquer outro, o empresário 

rural deve ter confiança nos dados, já que estes são repassados através de apontamentos de 

horas por trabalhadores, e em certas culturas, não mecanizadas o seu custo pode chegar a 

representar mais de 50% dos custos diretos. 
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 Custos das máquinas: devido ao alto capital investido em máquinas e implementos por 

uma empresa rural, os apontamentos de campo e oficina devem ser individuais para permitir 

sua avaliação de desempenho e para o produtor avaliar qual o momento certo de fazer 

substituições. 

 Custos de Insumos agrícolas: representam a maior parte dos custos da empresa rural e, 

por esse motivo, os insumos só devem ser adquiridos após cotações de preços, já que afetam 

diretamente o resultado financeiro e produtivo da empresa. 

 Custos de combustíveis: Por representar um percentual relevante dos custos da empresa, 

assim como os insumos, devem ser adquiridos após cotações, deve ser feito um controle 

rigoroso de estoque desse tipo de produto. 

 Os dados para formação desses custos devem ser coletados junto às pessoas 

responsáveis em cada setor, com apontamentos absolutamente confiáveis, pois, caso ocorra 

algum dado errado, o empresário poderá incorrer em erros na tomada de decisões. 

 Araújo (2005) descreve as medidas que os produtores rurais poderão tomar para a busca 

de redução dos custos: 

 - elevação da produtividade dos principais fatores de produção: terra, mão-de-obra e 

insumos; 

 - aproveitamento de subprodutos e resíduos da produção; 

 - participação em entidades associativas (cooperativas, associações e outras); 

 - diferenciação de produtos, como: certificações de origem, marca, rastreabilidade, 

produtos ecologicamente corretos, produtos orgânicos, entre outros. 

 

1.7 Principais terminologias em custos 

 

 A contabilidade de custos utiliza terminologias (conjunto de termos rigorosamente 

definidos) próprias de custos, permitindo uma uniformização de conceitos. 

 Na visão de Martins (2003) desde que duas pessoas resolvam comunicar-se, é 

absolutamente necessário que passem a dar aos objetos, a conceitos e a ideias o mesmo nome, 

sob pena de no mínimo reduzir-se o nível de entendimento. 

 Infelizmente, encontra-se em todas as áreas, principalmente nas sociais e econômicas, 

em particular, uma profusão de nomes para um único conceito e também conceitos diferentes 

para uma única palavra. 
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 Os autores Santos, Marion e Segatti (2002) confirmam que se encontram diversos 

termos com significados diferentes que, muitas vezes, são utilizados de forma inadequada, por 

isso, há a necessidade de padronizar essas nomenclaturas para facilitar sua classificação. 

 Diversos autores se expressam da mesma forma para definir as terminologias da 

contabilidade de custos. Sem a pretensão de resolver o impasse ou de conseguir generalizar a 

terminologia de Custos, são abordados, a seguir, a nomenclatura e a conceituação a fim de 

uniformizar o entendimento dos termos que serão utilizados e, principalmente, por sua maior 

correção do ponto de vista técnico. 

 

1.7.1 Gastos 

 

 Martins (2003, p.23) diz que “gasto é um sacrifício financeiro com que a entidade arca 

para obter bens (produtos) ou serviços. São representados pela promessa de entrega de ativos, 

normalmente dinheiro”. 

 Somente é considerado gasto no momento em que existe o reconhecimento contábil da 

dívida ou da redução do ativo dado em pagamento. Gasto é termo genérico que pode 

representar tanto um custo, uma despesa ou ainda um investimento. 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p.35) dizem que “é todo sacrifício para aquisição de um 

bem ou serviço com pagamento no ato (desembolso) ou no futuro (cria uma dívida)”.  

 

Gasto: sacrifício que a entidade arca para obtenção de um bem ou serviço, 

representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

O gasto concretiza quando os serviços ou bens adquiridos são prestados ou passam a 

ser de propriedade da empresa rural (CREPALDI, 1998, p.89). 

 

 Então, esse conceito amplo pode ser entendido como sendo gasto todo momento que a 

empresa adquire um bem ou serviço. Exemplos: 

 - Gasto com aquisição de máquinas agrícolas; 

 - Gastos com aluguel de terras; 

 - Gasto com comissões sobre vendas. 

 

1.7.2 Desembolso 

 

 Martins (2003, p.25) diz que desembolso é o “pagamento resultante da aquisição do 

bem ou serviço”. 
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 Santos, Marion e Segatti (2002, p.35) afirmam que desembolso “é todo dinheiro que sai 

do caixa (disponível) para um pagamento”. 

 “Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer 

concomitantemente ao gasto (pagamento à vista) ou depois deste (pagamento a prazo)” 

(CREPALDI, 1998, p.89). Ex.: aquisição de imóveis rurais, aquisição de insumos etc. 

 

1.7.3 Investimento 

 

 Martins (2003, p.24) afirma que investimento é “gasto ativado em função de sua vida 

útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s)”. 

 Berti (2002) enfatiza que investimento é o gasto para aquisição de ativo, com a 

finalidade de obtenção de benefícios a curto, médio e longo prazo. (Todo custo é um 

investimento, mais nem todo investimento é um custo). Ex.: Matéria prima, máquinas e 

equipamentos para a fábrica, ações de outras empresas etc. 

 

1.7.4 Custo 

 

 Martins (2003, p.24) relata que custo é ”gasto relativo a bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços”. 

 Para Berti (2002) custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção 

de outros bens ou de outros serviços. Também é um gasto, só que é reconhecido como custo 

no momento da fabricação de um produto ou na realização de um serviço. 

 Crepaldi (1998) confirma que a matéria-prima adquirida pela indústria, enquanto não 

for utilizada no processo produtivo é um investimento e estará no ativo circulante da empresa. 

No momento que é requisitada pelo setor de produção, passa a ser considerada como um 

custo, pois será consumida na produção de outros bens ou serviços. 

 Crepaldi (1998, p.89) “gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção rural;são 

todos os gastos relativos à atividade de produção”. 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p.36) afirmam que “portanto, todos os gastos no 

processo de produção e criação entende-se como custo: mão-de-obra, desgaste de máquinas, 

aluguel, Imposto Territorial Rural etc.” 

 Noronha et al. (2001, p.31) conceituam que “Custos são desembolsos, efetivos ou 

imputados, que tornaram possível a geração de determinada quantidade de produto ou 
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serviço”. Assim, todos os gastos quando são requisitados no processo produtivo passam a ser 

chamados de custos. Ex.: Fertilizantes, Sementes, Defensivos, Embalagens etc. 

 

1.7.5 Despesa 

 

 Martins (2003, p.24) enfatiza que despesa é “bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas”. 

 Berti (2002) confirma que a despesa é um gasto que provoca redução do patrimônio. 

Bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas. O esforço no 

sentido da obtenção da receita deve ter como contrapartida a entrega ou promessa de entrega 

de ativos. 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p.36) asseguram que “é todo consumo de bens e 

serviços para a obtenção de receita”.  

 

Gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidos 

com finalidade de obtenção de receitas. Em termos práticos, nem sempre é fácil 

distinguir custo e despesas. Pode-se, entretanto, propor uma regra simples do ponto 

de vista didático: todos os gastos realizados como os produtos agrícolas, até que 
estes estejam prontos, são custos; a partir daí, são despesas (CREPALDI, 1998, 

p.90). 

 

 No entendimento de Noronha et al. (2001) as despesas devem ser divididas em despesas 

operacionais caixa, despesas operacionais não-caixa e Despesas não Operacionais 

 - Despesas Operacionais Caixa: São aquelas pertinentes à atividade, no entanto há o 

desembolso de dinheiro. Ex.: Fretes, comissões, gastos com administração da empresa etc. 

 - Despesas Operacionais não-caixa: São aquelas pertinentes à atividade, no entanto em 

que não há desembolso de dinheiro. Ex.: comissões e outras despesas pagas em produtos etc. 

 - Despesas Não Operacionais: São despesas inerentes à atividade, no entanto em que há 

ou não há desembolso de dinheiro.  

 - Despesas Não Operacionais caixa. Ex.: doações pagas em dinheiro etc. 

 - Despesas Não Operacionais não-caixa. Ex.: doações pagas em produtos etc. 

 

1.7.6 Perda 

 

 Martins (2003, p.24) revela que a perda é ”bem ou serviço consumido de forma anormal 

ou involuntária”. 
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 Berti (2002) nessa mesma linha ressalta que perda são bens ou produtos consumidos de 

forma anormal e involuntária. São gastos não-intencionais decorrentes de fatores externos, 

fortuitos. 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p.36) dizem que perda “é um gasto involuntário, 

anormal, extraordinário”. 

 

É um gasto não-intencional decorrente de fatores externos fortuitos ou da atividade 

produtiva normal da Empresa Rural. No primeiro caso, as perdas são consideradas 

da mesma natureza que as DESPESAS e são jogadas diretamente contra o resultado 

do período. No segundo caso, onde se enquadram, por exemplo, as perdas normais 
de insumos na produção agrícola, integram o custo de produção do período 

(CREPALDI, 1998, p.90). 

 

 Perdas são geralmente incontroláveis por ocorrerem por fatores anormais e 

involuntários, reduzindo o patrimônio da empresa rural. Ex.: Inundações em lavouras. 

Incêndios, etc. 

 

1.7.7 Receitas 

 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p.35) afirmam que “a Receita corresponde, em geral, a 

venda de mercadorias ou prestações de serviços”. 

 Noronha et al. (2001) explicam que as receitas devem ser divididas em receitas 

operacionais caixa e receitas operacionais não caixa. 

 - Receitas Operacionais Caixa: são aquelas obtidas através da venda da produção em 

que há a efetiva entrada de dinheiro na empresa. Ex.: Venda de soja, venda de bois, leitões 

etc. 

 - Receitas Operacionais Não-Caixa: são aquelas obtidas através do consumo na própria 

empresa de produtos por ela produzidos em que não há entrada de dinheiro na empresa. Ex.: 

Venda da produção, variação na idade do rebanho, consumo de carne no refeitório da empresa 

etc. 

 

1.7.8 Ganhos 

 

 Santos, Marion e Segatti (2002) deduzem que da mesma forma que perda, o ganho é 

bastante aleatório. É um lucro que independe da atividade operacional da empresa. Ex.: ocorre 

quando se vende uma máquina agrícola por um valor acima de seu custo. 
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1.8 Classificação de custos 

 

 Na contabilidade de custos, há outra classificação que é a dos custos diretos e custos 

indiretos. De acordo com Leone (1996), a diferença dos custos da empresa serem 

classificados como custos diretos e indiretos é basicamente a necessidade de cálculo o mais 

realístico possível para sua alocação ao produto ou serviço. 

 

1.8.1 Custos diretos 

 

 Medeiros (1994) salienta que os custos diretos são os custos que podem ser diretamente 

apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilograma de materiais 

consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra empregadas e até quantidade de 

força consumida). 

 Crepaldi (1999, p.41) é bem sucinto em sua definição de custos diretos e diz que 

”Custos Diretos são os custos que podemos apropriar diretamente aos produtos”. Leone 

(1996, p.54) afirma que Custo Direto é “todo o item de custo que é identificado naturalmente 

ao objeto do custeio é denominado de custo direto”. 

 

Custos diretos. são os identificados com precisão no produto acabado através de um 

sistema e um método de medição, e cujo valor é relevante, como: horas de mão-de-

obra; quilos de sementes ou rações; gastos com funcionamento e manutenção de 
tratores” (SANTOS; MARION; SEGATTII, 2002 p.43). 

 

 Ex.: Insumos: normalmente a Empresa Rural sabe qual a quantidade exata de insumos e 

o seu respectivo preço que está sendo utilizado para a produção de uma unidade do produto 

agrícola. 

 

1.8.2 Custos indiretos 

 

 De acordo com as disposições inseridas por Medeiros (1994) custos indiretos são os 

custos que realmente não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de 

alocação tem de ser feita de maneira estimada e, muitas vezes, arbitrária (como o aluguel, a 

supervisão, as chefias etc.). 
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 Leone (1996, p.54) diz que custo indireto é “todo o item de custo que precisa de um 

parâmetro para ser identificado e debitado ao produto ou objeto do custeio é considerado um 

custo indireto”. 

 Crepaldi (1999, p.65) considera que ”Custos Indiretos são os custos que não podemos 

identificar diretamente com os produtos e necessitamos de rateios para fazer a apropriação”. 

“São aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um produto, mas alocáveis 

arbitrariamente, através de um sistema de rateio, estimativas e outros meios” (SANTOS; 

MARION; SEGATTII, 2002, p.43). 

 Os custos indiretos, para serem incorporados aos produtos, necessitam de um sistema de 

rateio (processo de divisão dos custos indiretos de produção aos produtos, observando 

critérios pré-estabelecidos para sua alocação). Ex.: Depreciação de equipamentos agrícolas: 

são utilizados na produção de mais de um produto agrícola. 

 - Rateio dos custos indiretos 

 O rateio representa a alocação dos custos indiretos aos produtos em fabricação, segundo 

critérios racionais. Dada a dificuldade de fixação de critérios de rateio, tais alocações 

carregam consigo certo grau de arbitrariedade. 

 A escolha da base utilizada para o rateio deverá ser feita em função do recurso mais 

utilizado na produção. Algumas bases que podem ser utilizadas para rateio são as seguintes: 

 - Proporcionalidade; 

 - Unidades produzidas; 

 - Horas de MOD; 

 - Horas de uso direta das máquinas; 

 - KWH de energia consumida ou HP; 

 - m³ de ar comprimido; 

 - Número de funcionários. 

 

Todos os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua própria definição, de 

forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de rateio, previsão 

de comportamento de custos etc. Todas essas formas de distribuição contêm, em 
menor ou maio grau, certo subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir 

nessas alocações, sendo que às vezes ela existirá em nível bastante aceitável, e em 

outras oportunidades só aceitamos por não haver alternativas melhores 

(MEDEIROS, 1994, p.77). 

 

 Leone (1996) relata que custos indiretos serão sempre rateados, pois o rateio é realizado 

mediante o emprego de critérios e taxas que resultam na divisão proporcional de um montante 

global e comum. 
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 Martins (2003) salienta que todos os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua 

própria definição, de forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de 

rateio, previsão de comportamento de custos etc. Todas essas formas de distribuição contêm, 

em menor ou maior grau, certo subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir 

nessas alocações, sendo que, às vezes, ela existirá em nível bastante aceitável e em outras 

oportunidades, só são aceitas por não haver alternativas melhores. 

 

1.8.3 Custos fixos e custos variáveis 

 

 Martins (2003) apresenta outra classificação que é a que leva em consideração a relação 

entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade de tempo. Divide os 

Custos em Fixos e Variáveis. 

 

A análise da variabilidade dos custos, diante de parâmetros selecionados (bases de 
volume, pontos de referência, medidas físicas, unidades quantitativas), resulta no 

aparecimento de alguns comportamentos que podem ser bem definidos em termos 

matemáticos, constituindo relações inteligíveis e perfeitamente utilizáveis em 

modelos de planejamento, controle e tomadas de decisões (LEONE, 1996, p.67). 

 

 Custos fixos 

 Martins (2003) aborda que custos fixos são aqueles que independem de aumento ou 

diminuição naquele mês do volume elaborado de produtos. Crepaldi (1999, p.145) escreve 

que ”Custo fixo é o que não varia em função do volume de produção”. 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p. 43) ponderam conceitualmente que “custos fixos são 

os que permanecem inalterados em termos físicos e de valor, independentemente do volume 

de produção e dentro de um intervalo de tempo relevante”. 

 Em suma, custos fixos são aqueles que não se alteram de acordo com o volume de 

produção dentro de um limite e podem ser divididos para atividade rural em: Custos Fixos 

Caixa e Custos Fixos Não-Caixa. 

 - Custos Fixos Caixa: Noronha et al. (2001) confirmam que custos fixos caixa são 

aqueles em que há a efetiva saída de dinheiro para sua aquisição e que não variam em 

determinado limite de produção. Ex.: Mão-de-obra permanente, arrendamentos, seguros etc. 

 - Custos Fixos Não-Caixa: Noronha et al. (2001) definem custos fixos não caixa como 

aqueles em que não há a efetiva saída de dinheiro para sua aquisição, no entanto, oneram a 

atividade em que estão ligados. Ex.: Depreciações de máquinas e instalações, etc. 

Custos Variáveis 
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 - Custos variáveis: Martins (2003) conceitua que custos variáveis são os materiais 

diretos consumidos cujos custos variam de acordo com o volume de produção; logo, materiais 

diretos são custos variáveis. 

 Crepaldi (1999, p.146) escreve que “custo variável é aquele que varia em função da 

quantidade produzida”. Custos variáveis são os que sempre vão variar de acordo com a 

quantidade produzida, pois são valores aplicados que têm o seu acréscimo dependendo do 

volume produzido. “Custos variáveis são aqueles que variam em proporção direta com o 

volume de produção ou área de plantio. Ex.: mão-de-obra direta, materiais diretos 

(fertilizantes, sementes, rações), horas-máquina” (SANTOS; MARION; SEGATTII, 2002, 

p.43). 

 Para maiores esclarecimentos no âmbito de empresas rurais, ainda existem duas 

classificações para custos variáveis que são custos variáveis caixa e custos variáveis não-

caixa. 

 - Custos variáveis Caixa: Noronha et al. (2001) confirmam o conceito de que custos 

variáveis caixa são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida e que há a 

efetiva saída de dinheiro para sua aquisição. Ex.: Mão-de-obra temporária, Fertilizantes, 

sementes, produtos veterinários etc. 

 - Custos variáveis Não-Caixa: Noronha et al.(2001) explicam que custos variáveis não-

caixa são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida e que não há a efetiva 

saída de dinheiro para sua aquisição. Ex.: Sementes produzidas na própria empresa, dejetos 

utilizados na fertilização de pastagens etc. 

 Ainda segundo Noronha et al. (2001), as despesas e as receitas devem ser classificadas 

da mesma forma que os custos variáveis e fixos em custos caixas e não-caixa. 

 

1.9 Formação de custos de produção 

 

 Existem várias metodologias para formação de custos, em se tratando de custos 

agropecuários destacam-se principalmente: a metodologia do Custo de Produção usada pela 

CONAB que foi em maio de 2010 reestruturada conforme demonstrada no Quadro 12; a 

metodologia de custo total da atividade (CTA) usada por autor Noronha et al. (2001), 

demonstrada no Quadro 13 e a metodologia do Custo Operacional desenvolvida pelo IEA 

(Instituto de Economia Agrícola) demonstrada no Quadro 14. 

 A CONAB criou uma metodologia “que busca contemplar todos os itens de dispêndios, 

explícitos ou não, que devem ser assumidos pelo produtor, desde as fases iniciais de correção 
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até a fase inicial de comercialização do produto”. Sua metodologia considera despesas e as 

subclassifica em despesas de custeio, despesas pós colheita e despesas financeiras, os custos 

em fixos e variáveis e, por fim, a renda de fatores como a terra é uma metodologia bastante 

consultada em se tratando de séries históricas, pois a CONAB disponibiliza uma série 

histórica de dados, o que viabiliza o seu uso em estudos de custo na série histórica, e que por 

esse motivo foi empregada neste trabalho. 

 Noronha et al. (2001, p. 29) reconhecem que “o custo de produção é composto por 

todos os desembolsos em dinheiro, em espécie ou imputados que ocorrem para que a fazenda 

ou empresa transforme insumos em produto, durante um período definido de tempo.” Esse 

autor considera todos os itens a seguir distinguindo e separando cada um em caixa e não-

caixa: receitas operacionais e não operacionais, custos variáveis e  fixos, despesas 

operacionais e não operacionais, depois dessas classificações, finalmente se chega ao 

resultado da atividade analisada. 

 Custo operacional ou custo de produção é “a soma dos valores de todos os serviços 

produtivos dos fatores aplicados na produção de uma utilidade” (MATSUNAGA et al., 1976, 

p.124). 

 A metodologia do custo operacional tem a proposta de ser a mais simples e objetiva 

possível, o custo operacional então é composto por todos os custos anteriormente 

considerados variáveis que representam as saídas financeiras de dinheiro da empresa e 

somados a estes os considerados fixos, mesmo que não tenham saída de dinheiro, considera-

se ainda os demais gastos com impostos e taxas ligados à produção (MATSUNAGA et al., 

1976, p.132). 

 Essa metodologia ainda segundo o mesmo autor, permite analisar e tomar decisões a 

curto prazo. O valor final de renda líquida deve remunerar os demais fatores até então não 

considerados como terra, capital e mão-de-obra do produtor (MATSUNAGA et al., 1976). 

 

1.10 Preço 

 

 Diferentemente dos produtos elaborados, cujos preços são determinados pelo custo de 

produção, os preços dos produtos primários, alimentos e matérias-primas, segundo Kalecki 

(1983, p. 7), “são determinados pela demanda”. O autor também se preocupou com a 

inelasticidade dos preços de curto prazo afirmando que, quanto aos produtos agrícolas, é 

necessário um período de tempo relativamente longo para se conseguir um aumento na oferta. 
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Mantendo-se a oferta inelástica durante um curto espaço de tempo, uma elevação na 

procura motiva uma diminuição dos estoques e, conseqüentemente, um aumento dos 

preços. O movimento inicial de preços pode ser intensificado pela inclusão de um 

elemento especulativo (...). Um aumento primário na procura, motivando uma 

elevação de preços, faz-se acompanhar, freqüentemente, por uma elevação 

secundária de caráter especulativo. Isso torna ainda mais difícil, a curto prazo, que a 

produção se equilibre com a demanda (KALECKI, 1983, p.07). 

 

 Esta é a razão de ser dos mercados de commodities (Produtos primários negociados em 

bolsa) fornece a característica de não-linearidade dos preços. As oscilações nas cotações 

ocorrem a todo o instante ao sabor do confronto entre procura e oferta, sendo irrelevante, no 

curto prazo, a determinação dos preços com base nos custos de produção. Diferentemente dos 

produtos industrializados, os produtos agrícolas podem chegar ao mercado com cotações 

inferiores às da época de plantio e, em casos extremos, abaixo dos custos de produção. 

 O analista de mercado França Júnior (2000, p.53) classifica os fatores de influência no 

mercado agrícola em duas categorias: a de fatores imprevisíveis e a de fatores previsíveis. 

 

- Fatores imprevisíveis, como o nome sugere, referem-se a eventos inesperados, 

como enchentes, terremotos, crimes políticos, atos terroristas e incêndios. Nestes 

momentos, o domínio de um bom volume de informações possibilita a tomada de 

decisões mais rápida e acertada.  

- Fatores previsíveis são divididos em técnicos e fundamentais. 

 

 Os técnicos – segundo o autor, englobam a análise dos números originados em bolsa, 

como volume de contratos em aberto, níveis de suporte e resistência, correções técnicas, 

sobre-vendas, sobre-compras e médias móveis. Estas informações geralmente recebem 

tratamento estatístico. A análise destes e de outros elementos permitem visualizar tendências 

de mercado, embora com mínimas margens de segurança. 

 Os fundamentais, por sua vez, segundo o analista de mercado França Júnior (2000), 

envolvem todos os aspectos relacionados à oferta e à demanda e é chamada de análise 

fundamental. Os principais fatores ligados à oferta são: comportamento do clima, extensão da 

área plantada, volume de produção, produtividade, decisões governamentais, sistema de 

transporte e volume de produção de produtos concorrentes. Já os aspectos mais relevantes da 

demanda são: volume de esmagamento, fluxos de exportação, estoques iniciais e finais, 

demanda pelos produtos derivados, ritmo da produção de carnes, ação dos fundos, flutuação 

dos níveis de consumo, comportamento da taxa cambial relativa à moeda interna e às 

principais moedas fortes, comportamento do mercado de metais e perspectiva quanto ao 

crescimento da economia regional e global. Esses fatores, ao se confrontarem, geram pressões 

positivas e negativas no mercado, o que resulta em cotações ascendentes ou descendentes. No 
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mercado da soja, pelo volume que representa, a cada pequeno espaço de tempo, por vezes 

frações de segundo, as cotações são alteradas. Essas mudanças constantes, operadas em 

bolsas, são transferidas ao mercado físico que, por sua vez, também exerce influência sobre o 

mercado de futuros. 

 

1.11 Rentabilidade e maximização econômica 

 

 Dentro das condições de livre concorrência, o objetivo de qualquer empreendedor é o de 

distanciar o espaço existente entre o custo de produção e o preço de venda que é o lucro. 

Observado sob a ótica dos fatores de produção, isto significa que a capacidade empresarial, 

representada pela decisão do produtor, é a chave do processo. Assume-se que, nesse ponto, o 

conceito de produtor agrícola se equivale ao de empreendedor agrícola. Paralelamente, 

propriedade agrícola é equivalente a empresa. Tendo como objetivo o lucro máximo, o 

produtor não pode prescindir de conhecer seus custos fixos, variáveis e totais. Esta é uma 

parte da equação. A outra, que se faz necessário, é desenvolver mecanismos para obter o 

melhor preço de venda de acordo com as condições vigentes no mercado num determinado 

momento. 

 Segundo Jorge e Moreira (1995, p.61) a rentabilidade e a concorrência é a chave para o 

empreendedor se manter estimulado a permanecer na atividade. Outro fator essencial para 

caracterizar uma melhor apreciação monetária do produto é a agregação de valores, através de 

uma elaboração mais avançada do produto. A intensificação do uso de fatores de produção, 

ainda que em escala primária, resulta em elevação da renda. Quanto mais fatores forem 

mobilizados durante o processo, explica Rossetti (1997, p.542), maior será a renda gerada na 

exploração de uma atividade – uma vez que esta é resultado do volume total de vendas menos 

o volume total dos suprimentos. 

 De acordo com a FAO (1996), para que os produtores rurais tenham rentabilidade é 

indispensável que eles cumpram simultaneamente com os seguintes pré requisitos: 

- Melhorar a qualidade dos produtos colhidos; 

- Reduzam ao mínimo os custos de produção; 

- Aumentem ao máximo a receita auferida com a venda de seus excedentes. 

 Ainda segundo a FAO (1996), a rentabilidade dos produtores da América Latina é 

baixa, havendo muitos honrosos e louváveis exemplos de produtores muito eficientes, mais 

muitos que não por sua culpa mais por falta de apoio e orientação cometem erros nas várias 
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etapas do negócio que vão desde a escolha do que plantar até quando comercializar, o 

caminho para corrigi-los seria, investimentos governamentais em tecnologias e capacitação. 

 Lacki (2011) relata que “a rentabilidade na agricultura brasileira pode e deve ser 

semeada e colhida pelos próprios produtores rurais, inclusive pelos pequenos e pobres. Estes 

também podem ser eficientes ... e quando o forem, simplesmente deixarão de serem pobres”.  

 O aumento da rentabilidade do setor exige uma ruptura do atual sistema de dependência 

existente entre o produtor e as cooperativas e indústrias na fase de preparação dos produtos 

agrícolas para o mercado. Os preços, em escala internacional, são formados de forma livre, 

pela ação das forças de oferta e demanda. 

 

1.12 Políticas agrícolas e fontes de capital para o setor rural 

 

 Gonçalves Neto (1997 p.156) destaca que a evolução do crédito rural no Brasil deve ser 

divida em três fases: a primeira vai do descobrimento até 1937; a segunda fase vai desta data 

até 1965 e a terceira fase segue a partir de 1965 até 1980.  

 Na primeira fase, foi marcada por ações localizadas, voltada apenas para um número 

pequeno de produtores, e existia pouca oferta de crédito feito pelos comissários do café que 

dispunham de capital para empregar e de acordo com leis imperiais esses empréstimos não 

podiam ultrapassar metade do valor da garantia oferecida, os juros, nesse período, eram altos 

suportáveis somente pelos que trabalhavam com produtos para exportação. 

 A segunda fase, 1937 a 1965, foi marcada pela criação da Carteira de Crédito Agrícola e 

Industrial do Banco do Brasil. Aumentou significativamente o crédito para o setor, período 

em que também se deu início à política dos preços mínimos com a criação da Comissão de 

Financiamento da Produção em 1943, que efetivamente começa a funcionar para 6 produtos 

em 1963. 

 A terceira fase, de 1965 a 1980, é marcada pela aprovação da lei do Crédito Rural que é 

o suprimento financeiro por entidades públicas e particulares a produtores rurais ou 

cooperativas que se enquadrem na legislação em vigor, suas taxas na modalidade de crédito 

rural devem inferior as operações mercantis. Existiam basicamente, nesse período, duas fontes 

de financiamento do crédito rural: uma era a dos proprietários dos depósitos à vista no sistema 

financeiro nacional, que não recebem juros, e o contribuinte, por meio dos repasses feitos pelo 

governo na forma de subsídios ao setor. Nesse período, vários programas foram criados a fim 

de incentivar e garantir a produção agropecuária, dentre eles se destaca o PROAGRO – 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária que vigorou de 1975 a 1991, no qual 
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receberam-se novas regras e deixou de ser tão atrativo quanto a versão original 

(CAVALCANTE; AGUIAR, 1996, p.103). 

 Nesse período, era utilizado o mecanismo da “Conta Movimento” em que o governo 

usava recursos do orçamento monetário e não do orçamento fiscal que evidenciava, assim, a 

falta de liquidez do Banco Central obrigando-o a emitir moeda sem a devida autorização do 

congresso para financiar e subsidiar os juros dos créditos agrícolas, em 1987, essa conta e os 

subsídios foram instintos reduzindo substancialmente a oferta de crédito rural 

(CAVALCANTE; AGUIAR, 1996, p.101). 

 A política de preços mínimos para Gonçalves Neto (1997, p.181) tem como objetivo 

estabilizar dos preços e garantir renda aos produtores no momento da comercialização da 

produção, intervindo, assim, positivamente sobre as decisões deste setor e não 

sobrecarregando demasiadamente os cofres públicos com os ditos pagamentos. 

 Concomitante, a redução da oferta de crédito, o principal produto para exportação que 

era a soja, sofre um declínio nos seus preços não no interno como também no internacional 

principalmente nos anos de 1985 a 1987, o que refletiu diretamente nas AGFs – Aquisições 

do Governo Federal como também nas EGFs – Empréstimos do Governo Federal com a 

utilização da Política de Preços Mínimos (CASTRO; FONSECA, 1995, p. 152). 

 A partir de então, com a redução da oferta de crédito por parte do governo e com a 

extinção dos subsídios ao crédito, o produtor foi se capitalizando, fazendo a opção por 

produtos destinados à exportação, adotando novas técnicas de cultivo e comercialização o que 

aumentou muito suas áreas na década de 90 (CAVALCANTE; AGUIAR, 1996, p.105). 

 O crédito rural, que é vinculado a uma atividade agrícola economicamente produtiva, 

aparece em taxas mais baratas e a liberação dos recursos é feita em momentos oportunos para 

cada atividade e em condições de pagamento teoricamente adequadas aos rendimentos da 

atividade, tem como regra principalmente o financiamento de pequenos produtores e o 

favorecimento de culturas cujos estoques estejam baixos. Os recursos do crédito rural são 

normatizados anualmente de acordo com a necessidade da política monetária, normalmente 

exigindo uma maior liberação de recursos para os bancos privados e restringindo o Banco do 

Brasil que é responsável por mais da metade do crédito liberado (GEPAI, 2001, p.499). 

 Existem duas fontes de recursos financeiros que pode ser o capital próprio e o capital de 

terceiros na forma de crédito. De Acordo com Noronha (1981), o capital próprio pode vir de 

recursos obtidos fora da empresa rural com investimentos imobiliários, recebimento de 

heranças etc., ou com receitas obtidas na empresa na forma de lucros retidos, ou até mesmo 

venda de ativos (terras, máquinas usadas etc.) ou ainda, de capital de terceiros que podem vir 
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de crédito formal através de agências bancárias, ou informal através de empréstimos 

garantidos por notas promissórias avalizadas por terceiros ou outras modalidades disponíveis 

no mercado. 

 Assim sendo, o custo do capital externo pode ser facilmente identificado, pois no 

momento de se pegar o empréstimo, o empresário sabe da taxa de juros e as condições de 

pagamento. Já o capital próprio é complexo de se determinar o custo, haja vista que envolve 

muitos outros fatores uma vez que o risco do negócio da empresa rural é alto. 

 Gepai (2001 p. 501) trata das duas principais linhas de crédito de terceiros disponíveis 

para o setor rural. O financiamento da infraestrutura, e o financiamento do capital de giro. 

Financiamento de infraestrutura – financiam todo tipo de investimento necessário para infra 

estrutura da propriedade rural, compra de máquinas, obras de engenharia, irrigação dentre 

outras, o prazo de pagamento pode chegar a 12 anos. 

 Financiamento de capital de giro – destinam-se a financiar as atividades produtivas, são 

destinados ao custeio, comercialização, AGFs e EGFs. 

 De acordo com o Manual do Crédito Rural que normatiza e regulamenta o crédito no 

Brasil, existem três atividades que são atendidas: o Custeio, os Investimentos e a 

Comercialização da produção. O crédito rural destina-se a pessoas físicas ou jurídicas que se 

dediquem à atividade rural ou outras atividades afins, e as cooperativas de produtores rurais. 

Os financiamentos são burocráticos, as exigências por parte dos bancos dependem de cada 

tipo de atividade e linha de crédito, em todas as modalidades são exigidas garantias e como a 

procura por essas linhas de crédito são sempre maiores do que a oferta, o manual tem a função 

também de limitar os recursos que podem ser ofertados a cada pessoa de acordo com a 

cultura/atividade que ele for cultivar/produzir. Os prazos de pagamento são definidos de 

acordo com a destinação do recurso e cultura a ser financiada, devendo sempre coincidir com 

as épocas normais de receitas auferidas pela atividade financiada. 

 

1.13 Estudos de Viabilidade Econômica realizados em Rio Verde-GO 

 

 Este item apresenta o único trabalho realizado no município de Rio Verde que analisou 

a viabilidade econômica e os riscos das principais culturas anuais neste município. 

 Ricardo (2010) baseou-se na proporção relativa em que cada cultura participa no valor 

total da produção do município, onde foram selecionados para o estudo quatro culturas, soja, 

milho, arroz e feijão que representavam em 2006/2007(IBGE) mais de 90% da produção do 

município. 
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 O trabalho empregou a metodologia de custo, sistema de produção e os coeficientes 

técnicos da FAEG que se assemelha com a metodologia utilizada por Matsunaga et al. (1976), 

utilizou ainda os dados de produtividade do IBGE e a série de preços agrícolas do IEA, já que 

o estado de Goiás não possuem tal base de dados. 

 Chegou-se ao seguinte resultado:  

 Quanto à viabilidade econômica não houve uma unanimidade nos resultados; na safra 

analisada 2009/2010 a soja foi indicada como mais viável por apresentar um maior RE 

(Resíduo Econômico) e o menor COT ( Custo Operacional Total) contudo, estes resultados 

não foram conclusivos porque o Feijão apresentou-se viável por RE médio no período de 

2001/2010. 

 Concluiu-se que todas as culturas analisadas por apresentarem um RE positivo médio e 

mediana acima de zero são viáveis a curto prazo, cada uma associada a um nível de risco e a 

uma sensibilidade de preço de produto e insumos. 

 

 

 

 



2 METODOLOGIA 

 

 O escopo desta pesquisa envolve informações sobre custos, bem como sua utilização 

como provedora de informações para controles gerenciais em propriedades rurais (empresas 

rurais) que cultivem soja, milho, sorgo e cana-de-açúcar e que estavam no município de Rio 

Verde-GO. 

 Foi feita pesquisa de campo, que segundo Lakatos e Marconi (1996) é desenvolvida 

com o intuito de elencar informações ou conhecimentos na esfera de um problema, 

objetivando uma resposta, ou uma suposição que queira provar, desbravar novos fenômenos e 

as similaridades entre eles. 

 

2.1 Delimitação 

 

 O município de Rio Verde-GO foi escolhido por ser o maior produtor de grãos do 

Estado, e por estar se tornando também produtor de cana-de-açúcar, tem sua área ocupada em 

70,49% com estabelecimentos rurais com áreas acima de 500 hectares ( grandes produtores), 

com estabelecimentos rurais que utilizam tecnologia e estão sempre dispostos a novos 

projetos e novos cultivares. A cidade conta com uma cooperativa agroindustrial de grande 

porte, com cooperativas de crédito, várias associações e sindicatos que lutam em defesa do 

setor, em geral os produtores rurais do município em sua grande maioria participam de algum 

segmento organizador do setor. 

 A pesquisa de campo foi realizada com produtores rurais que são associados a APMP, 

que cultivaram cana-de-açúcar e as demais culturas (soja, milho, sorgo) na safra 2009/2010 e 

que suas propriedades rurais estejam no município de Rio Verde-GO. 

 Dentre os 44 produtores rurais associados da APMP, enquadraram-se nas delimitações 

desta pesquisa apenas cinco produtores, cujas suas propriedades estão no município de Rio 

Verde-GO, que cultivaram cana-de-açúcar e as demais culturas no ano agrícola pesquisado; 

sendo que dois são sócios. Apesar de serem os dois associados da APMP os seus dados são 

iguais sendo assim, foram considerados uma única propriedade perfazendo um total de quadro 

propriedades analisadas. 

 O ano agrícola 2009/2010 foi escolhido devido ao preço final da cana-de-açúcar a ser 

pago ao produtor, ser determinado apenas em 15/04/2011 pela CONSECANA (Conselho dos 

Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo), e por já ter sido 

totalmente comercializada a safra de grãos. 
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2.2 Levantamento de Dados 

 

 Os dados coletados foram tabulados em planilha de Excel, utilizando, como 

metodologia para se determinar o custo de produção, a metodologia do CONAB, citada 

anteriormente neste trabalho, seus custos de produção foram considerados por hectare, já que 

os pesquisados têm propriedades de tamanhos diferentes. 

 O levantamento histórico de custos de produção e preços de comercialização que 

serviram de base para comparação num período de cinco anos já que a cana-de-açúcar tem 

este ciclo produtivo foram levantados juntos à CONAB no caso dos custos de produção dos 

grãos, ORPLANA, no caso dos custos de produção da cana, FAEG no caso dos preços de 

grãos, e CONSECANA no caso do preço da cana-de-açúcar. 

 Os custos de produção da soja, do milho safra de verão e do milho safrinha foram 

levantados junto à CONAB que na sua série histórica traz custos do município de Rio Verde-

GO o que não necessitou de nenhum ajuste nos dados, o sorgo não tem divulgada essa 

informação o que impossibilitou utilizá-lo para comparação. 

 A cana-de-açúcar como é uma cultura relativamente nova na região não há dados para 

Goiás, foram levantados seus custos junto a ORPLANA, cujos custos foram mantidos na 

metodologia original e para o Estado de São Paulo, sendo observados e de acordo com 

informações da própria associação não se diferem dos custos que seriam obtidos em Goiás, já 

que é um Estado tradicional na agricultura com utilização de tecnologia de ponta. 

 Os preços dos grãos foram obtidos junto a FAEG e mediante o cálculo de média simples 

levando em consideração de julho de um ano até junho do ano seguinte, período adequado em 

que geralmente acontece o ciclo completo desde o plantio até a comercialização dos grãos. Já 

o preço final da cana-de-açúcar é obtido em 15 de abril do ano seguinte ao seu corte, sendo 

assim, o produtor recebe 80% do produto entregue de acordo com cotações mensais de (ATR) 

(Açúcar Total Recuperável) informados pena CONSECANA e os 20% restante somente em 

15 de abril do ano seguinte quando a CONSECANA informar o preço final do ATR para 

aquela safra, foi utilizado então, o preço final do ATR praticado a cada ano na série histórica. 

Como demonstra o Quadro 12, com os preços dos produtos considerados para análise da série 

histórica dos dados. 

 A renda bruta foi obtida a partir da produção em sacas ou toneladas por hectare 

multiplicada pelo preço médio de cada produto, o resíduo econômico foi obtido com a 

subtração do custo total de cada produto da renda bruta do respectivo produto. 
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Quadro 12 - Preços dos Produtos Município de Rio Verde – GO safras 2005/2006 a 

2009/2010. 

 

PRODUTOS 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

SOJA (R$/saco)  R$ 22,85   R$     25,02   R$     37,81   R$     39,78   R$     34,60  

MILHO (R$/saco)  R$ 10,20   R$     15,27   R$     20,57   R$     17,19   R$     14,12  

SORGO (R$/saco)  R$   8,16   R$     11,43   R$     16,28   R$     13,60   R$     10,95  

CANA (R$/tonelada)*  R$ 43,02   R$     46,65   R$     35,51   R$     47,14   R$     54,30  

*Para o preço da cana foi considerado 145kg de ART por tonelada nos 3 primeiros anos e 135Kg nos 2 últimos 

Fonte: FAEG (2011); CONSECANA (2011), adaptados pela autora. 

 

 O levantamento dos custos e do preço obtido com a venda da produção junto às quatro 

propriedades pesquisadas foi feito através de entrevista com os produtores rurais, levando em 

consideração todas as especificidades de cada uma delas como segue: 

 Propriedade 1 – a única composta por dois sócios, tem uma área total de 2.375,42 

hectares de áreas próprias e arrendamentos, destes na safra 2009/2010 foram cultivados na 

safra de verão 1.713,51 hectares de soja, 112,7 de cana-de-açúcar e 549,21 são destinados a 

pastagens para criação de gado de corte e aluguel. Na safrinha foram cultivados 985,10 

hectares de milho o que lhes concedeu no ano em estudo uma área de 3.360,52 hectares 

explorados. Seus proprietários além de se dedicarem à agricultura são consultores, participam 

ativamente de órgãos representativos de classe, sempre ligados à agricultura. 

 Propriedade 2 – Com área total de 1.300 hectares, distribuídos por talhões onde na safra 

2009/2010 foram plantados 1.078 hectares de soja, 100 hectares de milho safra verão, 106 

hectares de cana-de-açúcar, os 13 hectares restantes são três hectares destinados a uma granja 

de produção de suínos no sistema de integração e 10 hectares destinados ao último lote de 

gado de corte criado no sistema de semiconfinamento, atividade que o mesmo continuará 

apenas na ultima etapa do processo, apenas comprando animais magros, engordando no 

confinamento e vendendo. Na safrinha ou segunda safra foram cultivados 279 hectares de 

milho e 250 hectares de sorgo, assim a propriedade safra estudada plantou nas duas safras um 

total de 1.813 hectares. O produtor exerce outras atividades junto a cooperativas, e 

associações não dedicando o seu tempo exclusivamente à atividade agrícola no entanto tais 

atividades são relacionadas ao setor agrícola. 

  Propriedade 3 – com área total de 836 hectares, na safra em estudo cultivou 750 

hectares com soja na safra de verão e 86 com cana-de-açúcar, na safrinha plantou 360 

hectares de milho, com uma área total em cultivo de 1.196 hectares. Sua propriedade não teve 

no ano estudado outra atividade além da agricultura, no entanto, já diversificou e entrou na 
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pecuária de corte, com nova área recém adquirida, dedica seu tempo integral à atividade.

 Propriedade 4 – com área total de 667,40 hectares, cultivou na safra 2009/2010 532,40 

hectares de soja. 135 hectares de cana-de-açúcar e na safrinha 387 hectares de milho, tendo 

cultivado um total de 1.054,40 hectares naquele ano, seu proprietário se dedica 

exclusivamente a agricultura. 

 

 



3 ANÁLISE, DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO DOS DADOS 

 

 Para chegar aos dados a serem analisados da série histórica de cinco anos da soja foram 

coletados junto à CONAB dados de produtividade e custos, os preços médios da soja foram 

coletados junto à FAEG e feito a média dos meses de junho de um ano a julho no ano 

seguinte, assim então somam-se os preços médios mensais de junho de 2005 a julho de 2006 e 

dividindo pelo número de meses do período 12, encontrou-se o preço médio de venda da soja 

daquele ano de R$22,85. Nos demais anos os cálculos foram feitos da mesma forma. 

 Demonstra o Quadro 13 que nem sempre os custos de produção acompanham as 

variações do preço de venda, observa-se na safra 2005/2006 onde nas mesmas estudadas foi 

obtido o menor preço médio da soja, no entanto seus custos de produção naquele ano indo ao 

contrário do esperado, foi o maior, não chegando a ser alcançado nem na safra 08/09 onde o 

preço médio de venda foi o melhor da série analisada. 

 

Quadro 13 - Comparativo Produtividade, Preço e Custo de Produção de Soja no Município de 

Rio Verde-GO safras 2005/2006 a 2009/2010. 

 

SAFRAS 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

PRODUTIVIDADE (saca/hectare)              50,00              50,00              54,16                54,16                54,16  

PREÇO (R$/saca)  R$        22,85   R$       25,02   R$       37,81   R$        39,78   R$         34,60  

RENDA BRUTA  R$   1.142,50   R$  1.251,00   R$  2.047,79   R$   2.154,48   R$   1.873,94  

DISCRIMINAÇÃO Custos (R$/ha)           

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA  R$   1.017,55   R$     934,10   R$     735,89   R$      822,14   R$       894,59  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA  R$        99,21   R$     129,20   R$       88,04   R$      204,27   R$       237,75  

III - DESPESAS FINANCEIRAS  R$        31,84   R$       24,19   R$       28,74   R$        30,66   R$         30,94  

CUSTO VARIÁVEL    R$   1.148,60   R$  1.087,50   R$     836,64   R$   1.057,07   R$    1.163,28  

IV - DEPRECIAÇÕES                    R$      165,52   R$     155,38   R$       95,77   R$      103,99   R$       109,95  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS             R$        42,74   R$       48,26   R$       43,29   R$        39,81   R$         43,43  

CUSTO Fixo   R$      208,26   R$     203,64   R$     139,06   R$      143,80   R$       153,38  

CUSTO OPERACIONAL  R$   1.356,86   R$  1.291,14   R$     975,70   R$   1.200,87   R$    1.316,66  

VI - RENDA DE FATORES  R$      254,95   R$     165,76   R$     329,42   R$      215,22   R$      216,50  

CUSTO TOTAL  R$   1.611,81   R$  1.456,90   R$  1.305,12   R$   1.416,09   R$   1.533,16  

RESÍDUO ECONÔMICO   R$    (469,31)  R$   (205,90)  R$     742,67   R$      738,39   R$      340,78  

Fonte: CONAB (2011); FAEG (2011), adaptados pela autora. 

 

 Ainda analisando o Quadro 16 nota-se que não há uma relação direta entre aumento ou 

diminuição do preço médio de venda e aumento ou diminuição do custo de produção, da safra 

2005/2006 para a safra 2006/2007. Observa-se um aumento no preço médio de venda de 

9,44% enquanto neste mesmo período aconteceu um decréscimo nos custos de produção na 
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ordem de 9,61%,. Da safra 2006/2007 para a safra 2007/2008 observa-se um aumento no 

preço médio de venda de 51,12% enquanto neste mesmo período aconteceu um decréscimo 

nos custos de produção na ordem de 10,41%. Na safra seguinte 2007/2008 para a safra 

2008/2009 um acréscimo no preço médio de venda na ordem de 5,21% e uma diminuição nos 

custos de produção de 10,41% e na safra 2008/2009 para a safra 2009/2010 surgiu uma 

diminuição do preço médio de venda de 13,03% enquanto os custos foram aumentados em 

8,27%. Múltiplos fatores têm relação direta entre o custo de produção e o preço de venda das 

commodities tais como: o câmbio, o preço do petróleo a oferta disponível de produtos no 

mercado mundial, tudo influencia de alguma forma nos custos e no preço. 

 Não é comum no Estado de Goiás o cultivo de milho na safra de verão devido ao alto 

custo de produção e aos resultados negativos frequentemente por ele apresentados. Do mesmo 

modo que a soja os índices de produtividade e de custos foram coletados junto à CONAB e o 

preço médio de venda junto a Faeg, somando o preço médio mensal de junho de um ano até 

julho do ano seguinte e dividindo por 12 meses. Nas safras pesquisadas só na safra 2007/2008 

ano que havia muita falta do produto no mercado, foi que o milho apresentou um resíduo 

econômico positivo, conforme demonstra o Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Comparativo Produtividade, Preço e Custo de Produção de Milho no Município 

de Rio Verde-GO safras 2005/2006 a 2009/2010. 

 

SAFRAS 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

PRODUTIVIDADE (saca/hectare)                100                 100               100              100               100  

PREÇO (R$/saca)  R$            10,20   R$            15,27  
 R$           

20,57  
 R$          17,19   R$           14,12  

RENDA BRUTA  R$      1.020,00   R$       1.527,00   R$     2.057,00   R$    1.719,00   R$     1.412,00  

DISCRIMINAÇÃO Custos (R$/ha)           

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA 

LAVOURA 
 R$       1.190,91   R$          981,35  

 R$      

1.057,35  
 R$     1.156,48   R$      1.221,78  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA  R$          216,86   R$          227,87  
 R$         

207,71  
 R$        256,75   R$         316,93  

III - DESPESAS FINANCEIRAS  R$            37,75   R$            29,88  
 R$           

39,09  
 R$          40,09   R$           40,08  

CUSTO VARIÁVEL    R$       1.445,52   R$       1.239,10  
 R$      

1.304,15  
 R$     1.453,32   R$      1.578,79  

IV - DEPRECIAÇÕES                    R$          164,57   R$          126,85  
 R$         

120,49  
 R$        134,88   R$         147,81  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS             R$            47,90   R$            42,83  
 R$           

52,39  
 R$          52,62   R$           43,20  

CUSTO Fixo   R$          212,47   R$          169,68  
 R$         

172,88  
 R$        187,50   R$         191,01  

CUSTO OPERACIONAL 
 R$       1.657,99   R$       1.408,78  

 R$      

1.477,04   R$     1.640,82   R$      1.769,81  

VI - RENDA DE FATORES  R$          167,95   R$          146,15  
 R$         

347,32  
 R$        228,90   R$         231,06  

CUSTO TOTAL  R$      1.825,94   R$       1.554,93   R$     1.824,36   R$    1.869,72   R$     2.000,87  

RESÍDUO ECONÔMICO  
 R$        

(805,94) 

 R$           

(27,93) 

 R$         

232,64  

 R$      

(150,72) 

 R$       

(588,87) 

Fonte: CONAB (2011); FAEG (2011), adaptados pela autora. 
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 Continuando a análise, o Quadro 14 apresentou assim como na soja, que o milho 

também não estabelece uma relação direta entre aumento ou diminuição do preço médio de 

venda e aumento ou diminuição do custo de produção. O preço médio de venda passou nos 

dois últimos anos analisados por baixas, enquanto o custo de produção em uma única safra ele 

baixou, nos últimos anos só vem sofrendo acréscimos. Da safra 2005/2006 para a safra 

2006/2007 observou-se um aumento no preço médio de venda de 49,71%% enquanto neste 

mesmo período aconteceu um decréscimo nos custos de produção na ordem de 14,84%, da 

safra 2006/2007 para a safra 2007/2008 observou um aumento no preço médio de venda de 

34,71,12% e aumento nos custos de produção na ordem de 17,32%, na safra seguinte 

2007/2008 para a safra 2008/2009 uma diminuição do preço médio de venda na ordem de 

16,43% e um aumento nos custos de produção de 2,48% e na safra 2008/2009 para a safra 

2009/2010 aconteceu uma diminuição do preço médio de venda de 17,85% enquanto os 

custos foram aumentados em 7,01%. Ficando claro que não há relação direta entre custo de 

produção e preço de venda de commodities. 

 No Estado de Goiás o cultivo de milho na segunda safra ou safrinha é tradicional; como 

o ciclo de algumas variedades são mais curtos permitem ainda aproveitar o período que 

aparecem as chuvas para cultivar o milho, algumas propriedades em mais quantidade em 

outras em menor proporção, além de ser utilizado como rotação de cultura, do mesmo modo 

que o milho da safra de verão ou primeira safra, os índices de produtividade e de custos foram 

coletados junto à CONAB e o preço médio de venda junto à FAEG, somando o preço médio 

mensal de junho de um ano até julho do ano seguinte e dividindo por 12 meses, foi usado para 

a safrinha o mesmo preço de venda médio da safra de verão já que é comum a venda 

antecipada de boa parte da produção da safrinha para garantir lugar para armazenar o grão, ou 

até mesmo a compra dos insumos para sua produção à base de troca ( fixa o valor dos 

insumos em sacas de milho que deverão ser entregues no momento da colheita). 

 Na safrinha como é comumente conhecida os produtores investem um pouco menos nos 

seus custos de produção uma vez que o risco por conta da falta de chuva é maior, os custos 

ficam menores, a produtividade também, Quadro 15 apresentou dois anos com resíduo 

econômico negativo, e como os demais cereais analisados teve seu melhor resultado 

financeiro na safra 2007/2008. Seus custos de produção da safra 2005/2006 para a 2006/2007 

foram acrescidos em 6,65%, da safra 2006/2007 para a 2007/2008 em 14,51%, da safra 

2007/2008 para a safra 2008/2009 sofreram uma discreta diminuição de 5,44% e por fim na 

última safra analisada de 2008/2009 para 2009/2010 um novo aumento de 5,01%. 



 62 

 

Quadro 15 - Comparativo Produtividade, Preço e Custo de Produção de Milho Safrinha no 

Município de Rio Verde-GO safras 2005/2006 a 2009/2010. 

 

SAFRAS 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

PRODUTIVIDADE (saca/hectare)                  70                    70                   70                     70                    70  

PREÇO (R$/saca)  R$      10,20   R$       15,27   R$       20,57   R$         17,19   R$        14,12  

RENDA BRUTA  R$    714,00   R$  1.068,90   R$ 1.439,90   R$    1.203,30   R$      988,40  

DISCRIMINAÇÃO Custos (R$/ha)           

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA  R$    520,34   R$     556,72   R$    688,67   R$       625,30   R$      563,33  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA  R$    132,00   R$     133,85   R$     141,64   R$       160,20   R$      239,24  

III - DESPESAS FINANCEIRAS  R$      19,80   R$       21,43   R$       27,31   R$         18,84   R$        16,67  

CUSTO VARIÁVEL    R$    672,14   R$     712,00   R$    857,62   R$       804,34   R$      819,24  

IV - DEPRECIAÇÕES                    R$    105,47   R$     116,20   R$     117,72   R$       110,78   R$      129,98  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS             R$      43,67   R$       45,34   R$       46,64   R$         46,69   R$        50,03  

CUSTO FIXO  R$    149,14   R$     161,54   R$     164,36   R$       157,47   R$      180,01  

CUSTO OPERACIONAL  R$    821,28   R$     873,54   R$  1.021,98   R$       961,81   R$      999,25  

VI - RENDA DE FATORES  R$    143,41   R$     155,36   R$     156,17   R$       152,22   R$      170,57  

CUSTO TOTAL  R$    964,69   R$  1.028,90   R$ 1.178,15   R$    1.114,03   R$   1.169,82  

RESÍDUO ECONÔMICO   R$   (250,69)  R$       40,00   R$     261,75   R$         89,27   R$    (181,42) 

Fonte: CONAB (2011); FAEG (2011), adaptados pela atora. 

 

 O sorgo não tem disponível sua série histórica, provavelmente pelo pequeno interesse 

do mercado no produto e dos produtores rurais em produzi-lo. Tendo somente os dados da 

última safra analisada conforme o Quadro 16, que neste ano apresentou um resultado negativo 

maior do que o do milho safrinha, por isso os produtores preferem o milho que tem maior 

aceitação no mercado. 
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Quadro 16 - Produtividade, Preço e Custo de Produção de Sorgo Safrinha no Município de 

Rio Verde-GO safra 2009/2010 

 

SAFRA 2009/2010 

PRODUTIVIDADE (saca/hectare) 50 

PREÇO (R$/saca) R$                13,60 

RENDA BRUTA R$              680,00 

DISCRIMINAÇÃO Custos (R$/ha)  

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA R$              620,68 

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA R$                76,81 

III - DESPESAS FINANCEIRAS R$                14,47 

CUSTO VARIÁVEL   R$              711,96 

IV - DEPRECIAÇÕES  R$                56,79 

V - OUTROS CUSTOS FIXOS  R$                40,51 

CUSTO FIXO R$                97,30 

CUSTO OPERACIONAL   R$              809,26 

VI - RENDA DE FATORES R$              182,70 

CUSTO TOTAL   R$              991,96 

RESÍDUO ECONOMICO  R$            (311,96) 

Fonte: CONAB (2011); FAEG (2011), adaptados pela autora. 

 

 A cana-de-açúcar conta somente com custos de produção informados pela CONAB para 

os Estados de Alagoas e Pernambuco, e somente da última safra analisada neste trabalho, 

como esses Estados apresentam índices de produtividades muito menores do que os 

conseguidos em Goiás foram desconsiderados. Como a cana não é uma cultura tradicional no 

Estado de Goiás, não possuem a série histórica, somente foram encontrados esses dados 

através da CONSECANA e para o Estado de São Paulo-SP conforme demonstra o Quadro 17. 
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Quadro 17 - Custo de produção de cana no Estado de São Paulo R$/t safra 2006 a 2010. 

 

SAFRA 2006 2007 2008 2009 2010 

DISCRIMINAÇÃO Custos (R$/ha)           

1 - TRATOS CULTURAIS  R$     634,81   R$     669,16   R$       987,27   R$     952,64   R$     873,23  

2 - COLHEITA DA CANA  R$        678,87   R$     773,37   R$       875,82   R$     975,54   R$  1.023,74  

3 – TRANSPORTE  R$     479,27   R$     505,85   R$       534,62   R$     554,30   R$     555,41  

4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  R$       80,39   R$       80,50   R$         80,39   R$       80,39   R$       80,39  

5 - CONS.E REPAROS/IMPOSTOS,TAXAS 

E LIC.                  
 R$       35,02  

 R$       35,54        

6 - REMUNERAÇÃO DA TERRA   R$     690,33   R$     586,42   R$       505,09   R$     591,11   R$     720,83  

7 – FUNRURAL  R$       95,51   R$       82,75   R$         70,99   R$       79,54   R$       96,18  

8 - CUSTO DIRETO DA PRODUÇÃO  R$  2.694,20   R$  2.733,57   R$    3.054,17   R$  3.233,51   R$  3.349,78  

9 – DEPRECIAÇÃO  R$     502,64  
 R$     529,75  

 R$            
669,00  

 R$          
680,49  

 R$          
704,63  

10 - REMUNERAÇÃO DE CAPITAL  R$     435,93   R$     445,00   R$       509,35   R$     533,73   R$     552,87  

CUSTO TOTAL  R$  3.632,77   R$  3.708,32   R$   4.232,52   R$  4.447,73   R$  4.607,29  

Fonte: ORPLANA (2011). 

 

 Conforme o Quadro 17, dos anos analisados a partir da safra 2008, a cana de acordo 

com os dados da Orplana, vem apresentando resultado negativo, indo ao contrário da soja que 

nesta safra de 2008 apresentou seu melhor resultado econômico. No levantamento de custos 

feito por esta associação, leva-se em consideração a remuneração do capital e a remuneração 

da terra, que também são contemplados na planilha da CONAB no custo da soja e dos demais 

cereais analisados em menor proporção, assim para melhor comparação considera-se no 

Quadro 18 o custos destes itens iguais os da soja praticados pela CONAB para melhor 

comparação posterior entre as culturas. 
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Quadro 18 - Comparativo produtividade, preço e custo de produção de cana no Estado de São 

Paulo safra 2006 a 2010. 

 

SAFRA 2006 2007 2008 2009 2010 

PRODUTIVIDADE (Tonelada/hectare) 85 85 84,81 84,81 84,81 

Quilos de ATR (kg de ATR/Tonelada) 145  145  145  135  135  

PREÇO (R$/Kg de ATR)  R$     0,2967   R$     0,3217   R$       0,2449   R$     0,3492   R$     0,4022  

RENDA BRUTA  R$  3.656,83   R$  3.964,95   R$   3.011,65   R$  3.998,11   R$  4.604,93  

DISCRIMINAÇÃO Custos (R$/ha)           

1 - TRATOS CULTURAIS  R$     634,81   R$     669,16   R$       987,27   R$     952,64   R$     873,23  

2 - COLHEITA DA CANA  R$     678,87   R$     773,37   R$       875,82   R$     975,54   R$  1.023,74  

3 – TRANSPORTE  R$     479,27   R$     505,85   R$       534,62   R$     554,30   R$     555,41  

4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  R$       80,39   R$       80,50   R$         80,39   R$       80,39   R$       80,39  

5 - CONS.E REPAROS/IMPOSTOS,TAXAS E LIC.                   R$       35,02   R$       35,54        

6 - REMUNERAÇÃO DA TERRA * 156,00  59,70  298,22  195,00  195,00  

7 – FUNRURAL  R$       95,51   R$       82,75   R$         70,99   R$       79,54   R$       96,18  

8 - CUSTO DIRETO DA PRODUÇÃO  R$  2.159,87   R$  2.206,86   R$    2.847,30   R$  2.837,41   R$  2.823,95  

9 – DEPRECIAÇÃO  R$     502,64   R$     529,75   R$            669,00   R$          680,49   R$          704,63  

10 - REMUNERAÇÃO DE CAPITAL* 98,95  106,06  31,20  20,22  21,50  

CUSTO TOTAL  R$  2.761,46   R$  2.842,67   R$   3.547,50   R$  3.538,11   R$  3.550,09  

RESÍDUO ECONÔMICO   R$     895,37   R$  1.122,28   R$     (535,86)  R$     460,00   R$  1.054,84  

*Foram considerados os mesmos custos da soja na planilha da CONAB 

Fonte: ORPLANA (2011); CONSECANA (2011) adaptados pela autora. 

 

 Analisando a evolução dos custos de produção da cana no Quadro 18 observou-se que 

da safra 2006 para 2007 houve um aumento nos custos de 2,94%, na safra 2007 para 2008 um 

aumento de 24,79%, da safra 2008 para a 2009 uma redução de 0,26% que na safra seguinte 

2009 para 2010 acontece novamente um aumento de 0,34%. Os preços finais negociados nas 

mesmas safras assim como as demais commodities analisadas não acompanham as variações 

dos custos na mesma proporção, assim o aumento do preço por tonelada da safra 2006 para 

2007 foi de 8,42%, de 2007 para a safra 2008 aconteceu uma queda no preço da cana de 

23,87% que na safra seguinte de 2008 para 2009 um aumento de 42,59% e de 2009 para 2010 

um aumento de 15,18%. A safra 2008 apresentou o único ano agrícola negativo do ano 

analisado devido a quedo do preço de venda e o aumento abrupto do seu custo de produção. 

No Quadro 19 observa-se que na safra 2005/2006 os grãos soja e milho apresentaram 

um resultado negativo de R$ 720,00 por hectare, nesta mesma safra a cana apresentou um 

resultado econômico positivo de R$ 895,37, resultados que se mantiveram na safra 

2006/2007, os grãos mantiveram resultado econômico negativo, enquanto a cana aumentou 

seu resultado positivo em comparação com a safra anterior em 25,34%, na safra 2007/2008 o 

preço da soja e do milho safrinha reagiu, os custos caíram e foi apresentado um resultado 
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positivo de R$ 1.004,42, único ano que a cana apresentou um resultado negativo de R$ 

535,86, na safra 2008/2009 tanto os grãos quanto a cana apresentaram um resultado positivo, 

e por fim na safra 2009/2010 os preços dos grãos voltaram a cair apresentando um pequeno 

resultado positivo e a cana neste ano apresentou um resultado positivo com aumento da safra 

2008/2009 para a 2009/2010 de 129,31%. 

 

Quadro 19 - Comparativo renda bruta e custo de produção de soja, milho safrinha e cana safra 

2006 a 2010. 

 

   2005/2006   2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010  

RENDA BRUTA SOJA   R$     1.142,50   R$   1.251,00   R$    2.047,79   R$   2.154,48   R$    1.873,94  

CUSTO TOTAL SOJA   R$   (1.611,81)  R$ (1.456,90)  R$  (1.305,12)  R$ (1.416,09)  R$   (1.533,16) 

RENDA BRUTA MILHO SAFRINHA   R$        714,00   R$   1.068,90   R$    1.439,90   R$   1.203,30   R$       988,40  

CUSTO TOTAL MILHO SAFRINHA   R$      (964,69)  R$ (1.028,90)  R$  (1.178,15)  R$ (1.114,03)  R$   (1.169,82) 

RESÍDUO ECONÔMICO SOJA E  

MILHO SAFRINHA   R$      (720,00)  R$    (165,90)  R$    1.004,42   R$      827,66   R$       159,36  

RENDA BRUTA CANA   R$     3.656,83   R$   3.964,95   R$    3.011,65   R$   3.998,11   R$    4.604,93  

CUSTO TOTAL CANA   R$     2.761,46   R$   2.842,67   R$    3.547,50   R$   3.538,11   R$    3.550,09  

RESÍDUO ECONÔMICO  CANA   R$        895,37   R$  1.122,28   R$     (535,86)  R$      460,00   R$    1.054,84  

Fonte: ORPLANA (2011), CONSECANA (2011) adaptados pela autora. 

 

  Passando aos dados dos pesquisados, pesquisa de campo foi realizada em quatro 

propriedades rurais, com áreas de: pesquisado 1 com área de 1.856,21 ha; pesquisado dois 

com área de 1.282 ha, pesquisado três com área de 836 ha e o pesquisado quatro com área de 

667,40 ha. 

 Todas as propriedades consideradas de acordo com senso agropecuário de 2006 grandes 

produtores rurais, o que fica evidenciado como já citado anteriormente como característica do 

município de Rio Verde-GO. 

 Não foram levantados juntos aos pesquisados informações de coeficientes técnicos 

aplicados na produção da safra 2009/2010 em estudo, mesmo eles estando no mesmo 

município, e todos utilizando o sistema de plantio direto, apresentam variações quanto a 

quantidade de insumos aplicados na produção, tais diferenças justificam-se pelo diferente 

momento da compra dos insumos, forma de pagamento, variedade cultivada, tipo de solo da 

propriedade, quantidade de chuva daquele ano e vários outras particularidades de cada 

propriedade. 

 Os valores que serão apresentados a seguir representam exatamente os valores passados 

pelos pesquisados sem nenhuma alteração em cada item, todos os pesquisados utilizam a 

metodologia da CONAB para calcular a Hora Máquina, que leva em consideração os 
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coeficientes técnicos de cada equipamento tais como: potência do motor, consumo de óleo 

diesel, lubrificantes, filtros, manutenção dos equipamentos, salários e encargos do operador, 

velocidade, faixa de trabalho, percentual de eficiência da operação e depreciação. 

 A depreciação das máquinas e equipamentos a CONAB bem como os dados coletados 

utilizaram a seguinte formula: 

[(VN-VR)/VUh].HsTr 

Onde: 

VN- Valor do bem novo 

VR – Valor residual do bem 

VUh – Vida útil do bem definida em horas 

HsTr – Total de horas trabalhadas por hectare pelo bem 

 A depreciação de instalações e benfeitorias foram feitas considerando a vida útil de 25 

anos para construções de madeira, 40 pra construções em alvenaria e 50 anos para tanques e 

represas, todos com valor residual de 20%, encontra-se a depreciação por ano com a formula a 

baixo: 

(VN-VR)/VUa 

Onde: 

VN- Valor do bem novo 

VR – Valor residual do bem 

VUa – Vida útil do bem definida em anos 

 Com o resultado encontrado divide-se pelo total da área cultivada, encontra-se o total da 

depreciação das instalações e benfeitorias por hectare. 

 Valores de mão de obra, três deles não têm mão de obra temporária porque preferem 

garantir a força de trabalho no momento das operações principais e os matem com o vínculo 

empregatício o ano todo. 

 As maiores diferenças encontradas entre as propriedades analisadas em tal safra dizem 

respeito a fertilizantes, defensivos e outras despesas, conforme já citado não foram analisados 

coeficientes técnicos portanto, cada pesquisado informaram estes valores que foram 

transpostos para a planilha sem qualquer alteração. Tais diferenças justificam-se pela 

particularidade de cada propriedade, momento da compra dos produtos, condição de 

pagamento dos mesmos, correções do solo feitas em anos anteriores etc.  

 No item VI Renda de Fatores – Terra, foi considerado como arrendamento por aqueles 

que têm área arrendada e remuneração da terra própria para aqueles que optaram por cultivá-

la e não arrendar na quantia de 10,33 sacas de soja por hectare que é o preço da região, 
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cobrado somente uma vez ao ano. O Pesquisado quatro (4) não possui área arrendada os 

demais informaram que possuem, porém, não informaram quanto de suas propriedades são 

arrendadas. 

 Observando os fatores que compuseram o custo de produção da soja na safra 2009/2010 

conforme o Quadro 20 foi verificado que alguns itens apresentam grandes diferenças entre a 

CONAB e os quatro pesquisados, no item I despesas de custeio da lavoura, o pesquisado 1 

apresenta um custo 41,11% acima do custo da CONAB enquanto os demais, o pesquisado 2 

apenas 4 % e os pesquisados 3 e 4 ficaram com valores menores. No item II despesas pós 

colheita foi constatado que todos ficaram abaixo do custo da CONAB e no III despesas 

financeiras, foi identificado que o pesquisado 1 não informou que aplica capital de terceiros 

enquanto os demais utilizam, o pesquisado 2 esse valor foi maior do que o apresentado pela 

CONAB enquanto dos pesquisados 3 e 4 foram menores. 

 Por fim nos itens IV, V e VI permanecem as diferenças entre o custo CONAB e os 

produtores analisados, chegando assim a um custo final de produção de soja onde o 

pesquisado 1 apresenta um custo 11,84% acima do custo CONAB o pesquisado 2 

praticamente igual, o pesquisado 3 10,46% abaixo do custo CONAB e o pesquisado 4 14,79% 

também abaixo do custo CONAB. Assim, o custo apurado pela CONAB deve se tornar 

objetivo para o pesquisado 1 e os demais devem continuar reduzindo seus custos desde que 

mantenham os índices de produtividade. 
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Quadro 20 - Comparativo custo de produção de soja por hectare no município de Rio Verde-

GO safra 2009 a 2010. 

 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA CONAB pesquisado 1 pesquisado 2 pesquisado 3 pesquisado 4 

  1 - Operação com avião    R$        1,05        

  2 - Operação com máquinas  R$         84,98   R$    125,45   R$       66,11   R$       57,29   R$        40,92  

  3 - Aluguel de máquinas  R$               -     R$      90,71        

  4 - Mão-de-obra temporária  R$           1,67     R$       36,01      

  5 - Mão-de-obra fixa  R$         41,84   R$      53,31   R$       95,37   R$     116,90   R$        93,00  

  6 - Sementes/Mudas       R$         99,45   R$    135,21   R$     125,56   R$     112,00   R$      114,00  

  7 - Fertilizantes    R$       427,08   R$    379,54   R$     402,53   R$     265,00   R$      276,13  

  8 - Defensivos       R$       239,57   R$    258,28   R$     209,83   R$     165,42   R$      229,87  

9 - Outras Despesas  R$               -     R$    218,87        

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)  R$       894,59   R$ 1.262,42   R$     935,41   R$     716,61   R$      753,92  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA           

  1 - Seguro Produção  R$         34,89          

  2 - Assistência Técnica  R$         17,89     R$       14,48   R$       17,50   R$        13,15  

  3 -Transporte Externo  R$         65,42     R$       24,48   R$       55,00   R$        28,00  

  5 – Armazenagem  R$         67,99          

  6 - CESST/FUNRURAL  R$         51,56   R$      38,75   R$       42,56   R$       44,28   R$        41,37  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$       237,75   R$      38,75   R$       81,51   R$     116,78   R$        82,52  

III - DESPESAS FINANCEIRAS           

  1 – Juros  R$         30,94     R$       57,31   R$       28,69   R$        28,69  

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$         30,94   R$            -     R$       57,31   R$       28,69   R$        28,69  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$    1.163,28   R$ 1.301,18   R$  1.074,23   R$     862,08   R$      865,13  

IV - DEPRECIAÇÕES                             

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$         57,89     R$         4,25   R$       10,00   R$          9,36  

  2 - Depreciação de implementos  R$         22,81     R$       22,98   R$       23,62   R$        28,10  

  3 - Depreciação de máquinas  R$         29,25   R$      48,88   R$     106,35   R$     101,33   R$        59,16  

Total de Depreciações (E)  R$       109,95   R$      48,88   R$     133,58   R$     134,95   R$        96,62  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                      

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$         16,37          

  2 - Encargos sociais  R$         24,69   R$      10,75   R$         4,83   R$       14,26   R$        12,92  

  3 - Seguro do capital fixo  R$           2,37          

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$         43,43   R$      10,75   R$         4,83   R$       14,26   R$        12,92  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$       153,38   R$      59,63   R$     138,41   R$     149,21   R$      109,54  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$    1.316,66   R$ 1.360,81   R$  1.212,64   R$  1.011,29   R$      974,67  

VI - RENDA DE FATORES           

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$         21,50          

   2 – Terra  R$       195,00   R$    353,91   R$     351,84   R$     361,55   R$      331,80  

Total de Renda de Fatores (I)  R$       216,50          

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$    1.533,16   R$ 1.714,71   R$  1.564,48   R$  1.372,84   R$   1.306,47  

Fonte: CONAB (2011), adaptado pela autora. 
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 Conforme o Quadro 21, somente o pesquisado 2 plantou na safra em estudo milho na 

safra de verão,  justificou-se informando que usa o milho em outra atividade dentro de sua 

propriedade, além disso precisava fazer rotação de cultura naquela área por isso plantou, seus 

custos de produção ficaram apenas 2,7% abaixo que o custo CONAB naquele ano,  e ele 

enfrentou problemas na hora de colher o grão devido a falta de espaço nos armazéns para 

receber o produto. 
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Quadro 21 - Comparativo custo de produção de milho verão por hectare no município de Rio 

Verde-GO, safra 2009 a 2010. 

 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA CONAB Pesquisado 2 

  1 - Operação com avião                        -      

  2 - Operação com máquinas                169,48   R$            89,53  

  3 - Aluguel de máquinas                        -      

  4 - Mão-de-obra temporária                  19,48   R$            48,95  

  5 - Mão-de-obra fixa                  18,60   R$            95,37  

  6 - Sementes/Mudas                     214,56   R$          276,08  

  7 - Fertilizantes                  579,20   R$          517,15  

  8 - Defensivos                     220,46   R$          221,61  

9 - Outras Despesas                        -      

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)             1.221,78   R$       1.248,69  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA     

  1 - Seguro Produção                  47,65    

  2 - Assistência Técnica                  24,44   R$            14,48  

  3 -Transporte Externo                120,78   R$          143,41  

  5 – Armazenagem                124,06   R$            42,88  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)                316,93   R$          200,77  

III - DESPESAS FINANCEIRAS     

  1 – Juros                  40,08   R$            57,31  

Total das Despesas Financeiras  (C)                  40,08   R$            57,31  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)             1.578,79   R$       1.506,77  

IV - DEPRECIAÇÕES                       

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações                  64,21   R$              4,25  

  2 - Depreciação de implementos                  24,36   R$            22,98  

  3 - Depreciação de máquinas                  59,24   R$            56,23  

Total de Depreciações (E)                147,81   R$            83,46  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                

  1 - Manutenção periódica de máquinas                  28,30    

  2 - Encargos sociais                  10,97   R$              4,83  

  3 - Seguro do capital fixo                    3,93    

Total de Outros Custos Fixos (F)                  43,20   R$              4,83  

Custo Fixo  (E+F = G)                191,01   R$            88,29  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)              1.769,81   R$       1.595,06  

VI - RENDA DE FATORES     

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo                  36,06    

   2 – Terra                195,00   R$          351,84  

Total de Renda de Fatores (I)                231,06    

CUSTO TOTAL  (H+I = J)              2.000,87   R$       1.946,90  

Fonte: CONAB (2011), adaptado pela autora. 
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 Todos os produtores estudados cultivaram milho safrinha em mais de 40% de suas 

áreas, nenhum deles considera arrendamento ou remuneração da terra na safrinha por 

colocarem esse custo total na safra de verão, por dependerem do clima para cultivarem ou não 

a segunda safra ou safrinha. O custeio da lavoura, segundo os dados dos pesquisados ficaram 

bem maiores do que a CONAB conforme o Quadro 22, isso se dilui nos demais itens de custo 

e por fim, no custo total apenas o pesquisado três apresentou um custo final 8,08% acima do 

custo CONAB, os demais ficaram a baixo. 
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Quadro 22 - Comparativo custo de produção de milho safrinha por hectare no município de 

Rio Verde-GO, safra 2009/2010. 

 
I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA CONAB pesquisado 1 pesquisado 2 pesquisado 3 pesquisado 4 

  1 - Operação com avião  R$                 -         R$         19,00    

  2 - Operação com máquinas  R$         125,29   R$       125,45   R$       26,21   R$         44,75   R$          14,39  

  3 - Aluguel de máquinas  R$             1,37   R$         90,71        

  4 - Mão-de-obra temporária  R$             9,11     R$       40,46      

  5 - Mão-de-obra fixa  R$           30,60   R$         53,31   R$       95,37   R$       116,90   R$          93,00  

  6 - Sementes/Mudas       R$         146,75     R$     204,31   R$       288,00   R$        219,37  

  7 - Fertilizantes    R$         184,83     R$     291,48   R$       341,86   R$        379,32  

  8 - Defensivos       R$           65,38     R$     105,42   R$       157,00   R$          97,62  

9 - Outras Despesas    R$       572,78        

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)  R$         563,33   R$       842,25   R$     763,25   R$       967,51   R$        803,70  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA           

  1 - Seguro Produção  R$           21,97          

  2 - Assistência Técnica  R$           11,27     R$       14,48   R$         17,50   R$          12,40  

  3 -Transporte Externo  R$         105,00     R$     110,00   R$         80,00   R$        110,00  

  5 – Armazenagem  R$         101,00   R$         88,66        

  6 - CESST/FUNRURAL    R$         40,53   R$       41,47   R$         22,08   R$          31,63  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$         239,24   R$       129,19   R$     165,95   R$       119,58   R$        154,03  

III - DESPESAS FINANCEIRAS           

  1 – Juros  R$           16,67       R$         28,12   R$          41,86  

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$           16,67   R$              -     R$             -     R$         28,12   R$          41,86  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$         819,24   R$       971,44   R$     929,20   R$    1.115,21   R$        999,59  

IV - DEPRECIAÇÕES                             

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$           10,36   R$         99,51   R$         4,25   R$         10,00   R$            9,36  

  2 - Depreciação de implementos  R$           30,29     R$       22,98   R$         23,62   R$          28,10  

  3 - Depreciação de máquinas  R$           89,33     R$       56,23   R$       101,33   R$          59,16  

Total de Depreciações (E)  R$         129,98   R$         99,51   R$       83,46   R$       134,95   R$          96,62  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                      

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$           24,99          

  2 - Encargos sociais  R$           18,05   R$         10,75   R$         4,83   R$         14,26   R$          12,92  

  3 - Seguro do capital fixo  R$             6,99          

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$           50,03   R$         10,75   R$         4,83   R$         14,26   R$          12,92  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$         180,01   R$       110,26   R$       88,29   R$       149,21   R$        109,54  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$         999,25   R$    1.081,71   R$  1.017,49   R$    1.264,42   R$     1.109,13  

VI - RENDA DE FATORES           

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$         134,57          

   2 – Terra  R$           36,00          

Total de Renda de Fatores (I)  R$         170,57          

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$      1.169,82   R$    1.081,71   R$  1.017,49   R$    1.264,42   R$     1.109,13  

Fonte: CONAB (2011), adaptado pela autora. 
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 Somente o segundo produtor plantou sorgo na safrinha conforme demonstrado no 

Quadro 23, apesar do seu baixo custo de produção não ser um produto com grande interesse 

comercial como o milho, por isso somente o pesquisado dois que possui outra atividade em 

sua propriedade que consome o sorgo fez a opção por cultivá-lo; seu custo de produção ficou 

muito abaixo do custo CONAB porque este fez a opção por investir pouco na cultura pelo 

período em que foi feito o plantio, o risco climático era maior. 
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Quadro 23 - Comparativo custo de produção de sorgo safrinha por hectare no município de 

Rio Verde-GO, safra 2009/2010. 

 
I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA  CONAB  PESQ. 2 

  1 - Operação com avião  R$                 -      

  2 - Operação com máquinas  R$         131,69   R$         22,67  

  3 - Aluguel de máquinas  R$                 -      

  4 - Mão-de-obra temporária  R$             8,36   R$         14,59  

  5 - Mão-de-obra fixa  R$           27,92   R$         95,37  

  6 - Sementes/Mudas       R$           87,60   R$         82,78  

  7 - Fertilizantes    R$         306,33   R$       192,96  

  8 - Defensivos       R$           29,22   R$         28,65  

9 - Outras Despesas  R$           29,56    

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)  R$         620,68   R$       437,02  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA     

  1 - Seguro Produção     

  2 - Assistência Técnica  R$           11,82   R$         14,48  

  3 -Transporte Externo  R$           51,39   R$         24,11  

  5 – Armazenagem     

  6 - CESST/FUNRURAL  R$           13,60   R$         13,26  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$           76,81   R$         51,85  

III - DESPESAS FINANCEIRAS     

  1 – Juros  R$           14,47    

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$           14,47   R$              -    

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$         711,96   R$       488,87  

IV - DEPRECIAÇÕES                       

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$             2,80   R$           4,25  

  2 - Depreciação de implementos  R$           45,07   R$         22,98  

  3 - Depreciação de máquinas  R$             8,92   R$         56,23  

Total de Depreciações (E)  R$           56,79   R$         83,46  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$           23,71    

  2 - Encargos sociais  R$           16,47   R$           4,83  

  3 - Seguro do capital fixo  R$             0,33    

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$           40,51   R$           4,83  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$           97,30   R$         88,29  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$         809,26   R$       577,16  

VI - RENDA DE FATORES     

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$             2,70    

   2 – Terra  R$         180,00    

Total de Renda de Fatores (I)  R$         182,70    

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$         991,96   R$       577,16  

Fonte: CONAB (2011), adaptado pela autora. 
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 No Quadro 24 apresentado , estão apresentados os custos de produção da cana de açúcar 

para uma produção de cinco anos com produtividade média de 85 toneladas por corte e com 

ATR médio de 135 kg por tonelada. Não há dados da CONAB para comparação como as 

demais culturas, portanto, foram utilizados dados comparativos da ORPLANA, o que dificulta 

a comparação já que ela não apresenta seus dados em detalhes como as planilhas de custo de 

produção da CONAB, contudo, foi empregada a mesma estrutura dos custos dos grãos da 

CONAB com as informações de custos dos pesquisados sobre a cana. 
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Quadro 24 - Comparativo custo de produção de cana por hectare no município de Rio Verde-

GO, safra 2009/2010. 

 
I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA pesquisado 1 pesquisado 2 pesquisado 3 pesquisado 4 

  1 - Operação com avião         

  2 - Operação com máquinas    R$        7,99   R$         5,59   R$         5,59  

  3 - Aluguel de máquinas  R$       132,26   R$      35,01   R$       73,29   R$       73,29  

  4 - Mão-de-obra temporária  R$         94,99   R$    150,11   R$       57,10    

  5 - Mão-de-obra fixa  R$         53,51   R$      31,79   R$     116,90   R$       93,00  

  6 - Sementes/Mudas       R$       636,43   R$    636,43   R$     182,26   R$     515,32  

  7 - Fertilizantes    R$       673,37   R$    624,84   R$     642,19   R$     589,45  

  8 - Defensivos       R$       134,67   R$    114,17   R$     205,60   R$     197,52  

9 - Outras Despesas  R$       462,52        

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)  R$    2.187,75   R$ 1.600,33   R$  1.282,93   R$  1.474,18  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA         

  1 - Seguro Produção         

  2 - Assistência Técnica    R$      94,13      

  3 -Transporte Externo  R$    1.570,80   R$ 1.365,10   R$  1.523,20   R$  1.294,55  

  5 - Armazenagem         

  6 - CESST/FUNRURAL  R$       106,15   R$    106,15   R$     106,15   R$     106,15  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$    1.676,95   R$ 1.565,38   R$  1.629,35   R$  1.400,70  

III - DESPESAS FINANCEIRAS         

  1 – Juros  R$       158,75   R$    158,65     R$     168,28  

Total das Despesas Financeiras  (C)      R$             -     R$     168,28  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$    3.864,70   R$ 3.165,71   R$  2.912,28   R$  3.043,16  

IV - DEPRECIAÇÕES                           

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações    R$        4,25   R$       10,00   R$       10,00  

  2 - Depreciação de implementos    R$      28,80   R$         6,38   R$         6,38  

  3 - Depreciação de máquinas  R$         99,51   R$      10,16   R$       13,94   R$       13,94  

Total de Depreciações (E)  R$         99,51   R$      43,21   R$       30,32   R$       30,32  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                    

  1 - Manutenção periódica de máquinas         

  2 - Encargos sociais  R$         10,75   R$        4,83   R$         4,83   R$         4,83  

  3 - Seguro do capital fixo         

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$         10,75   R$        4,83   R$         4,83   R$         4,83  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$       110,26   R$      48,04   R$       35,15   R$       35,15  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$    3.974,96   R$ 3.213,75   R$  2.947,43   R$  3.078,31  

VI - RENDA DE FATORES         

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo         

   2 - Terra  R$       353,91   R$    351,84   R$     361,55   R$     331,80  

Total de Renda de Fatores (I)  R$       353,91   R$    351,84   R$     361,55   R$     331,80  

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$    4.328,87   R$ 3.565,59   R$  3.308,98   R$  3.410,11  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Os custos de produção da cana de açúcar apresentados no Quadro 25 foram coletados 

junto aos produtores, sendo que estes apresentaram o custo de implantação e passaram as 

informações de que produtos e operações já foram feitos na soca da cana que permanece no 

solo para mais quatro rebrotas e cortes, assim, todos os custos foram distribuídos ao longo de 

cinco anos. O custo total da cultura ficou apenas do pesquisado 1 muito acima dos demais, 

porém,  esta abaixo do custo demonstrado pela ORPLANA como custo total no Quadro 27. 

Foi observado ainda que neste custo de produção da ORPLANA três itens tem um peso muito 

grande dentro dos custos que são remuneração da terra, depreciação e remuneração do capital, 

eles representam 42,94% do custo total, enquanto com os dados dos produtores esse 

percentual não chega a 10% do custo total. 

 Os demais pesquisados tiveram um custo total bem semelhantes, ressaltando que o 

pesquisado 3 utilizou quase na sua totalidade na implantação da lavoura recursos próprios, a 

parte de recurso de terceiros que usou a empresa parceira não cobrou juros justificando assim 

os juros não participarem da composição dos seus custos de produção. 
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Quadro 25 - Custo de produção de cana por hectare no município no Estado de São Paulo, 

safra 2009/2010. 
 

DISTRIBUIÇÃO R$/há 

1. TRATOS CULTURAIS  R$       873,23  

    1.1. CANA PLANTA  R$       104,88  

       MÃO DE OBRA  R$         40,73  

           Braçal (HD)  R$         30,54  

           Tratoristas –Hs  R$         10,19  

        Mecanização-Hs  R$         14,34  

        Insumos  R$         49,80  

           Fertilizantes-Ton.  R$         22,46  

           Herbicidas-1  R$           9,36  

           Prod.Fitossan.-Kg  R$         17,98  

      1.2. SOQUEIRA  R$       768,35  

       MÃO DE OBRA  R$       223,86  

           Braçal (HD)  R$       138,93  

           Tratoristas –Hs  R$         84,92  

        Mecanização-Hs  R$       100,75  

        Insumos  R$       443,75  

           Corretivos-T   

           Fertilizantes-Ton.  R$       382,05  

            Herbicidas-1/Kg  R$         35,66  

           Prod.Fitossan.-Kg  R$         26,04  

2. COLHEITA DA CANA  R$    1.023,74  

    2.1. CORTE  R$       756,69  

       MÃO DE OBRA  R$       747,91  

           Braçal (HD)  R$       742,46  

           Tratoristas –Hs  R$           5,45  

        Mecanização-Hs  R$           8,78  

    2.2. CARREGAMENTO  R$       267,05  

       MÃO DE OBRA  R$       112,23  

           Braçal (HD)  R$         42,96  

           Tratoristas –Hs  R$         69,27  

        Mecanização-Hs  R$       111,53  

3. TRANSPORTE  R$       555,41  

            Diversos  R$         93,64  

            De Cana (ton)-20Km  R$       461,77  

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS  R$         80,39  

5. REMUNERAÇÃO DA TERRA *  R$       720,83  

6. FUNRURAL  R$         96,18  

7. DEPRECIAÇÃO   R$       704,63  

8. CUSTO DIRETO DA PRODUÇÃO  R$    4.054,41  

9. REMUNERAÇÃO DE CAPITAL *  R$       552,87  

CUSTO TOTAL  R$    4.607,29  

Fonte: ORPLANA (2011). 
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 Apresentados os custos de produção e suas análises por cultura seguiu-se para analisar a 

rentabilidade auferida pelos produtores na safra 2009/2010 estudada. 

 No quadro 26 foram apresentados os dados do pesquisado 1, sabendo que ele cultivou 

uma área total de 1.713,51 hectares de soja que, sua produtividade ficou abaixo do esperado 

que pela CONAB era de 54,16 sacas/há enquanto ele só conseguiu 49,48 sacas/há, seu custo 

também ficou acima do esperado portanto ele teve nesta safra um prejuízo de R$19,54 por 

hectare perfazendo um total  R$33.473,76 com a soja. Plantou 985,1 hectare de milho safrinha 

o que representa 53,94% de sua área total cultivada, sua produtividade foi bem acima da 

esperada pela CONAB que era de 70 sacas/há e ele conseguiu 100,24 sacas/hectare, seu preço 

de venda também ficou acima da média do ano que era R$14,12 por saca enquanto ele vendeu 

a R$17,49 o que gerou um resíduo econômico com o milho de R$267,747,82, e por fim 

cultivou 112,7 hectares de cana que mesmo com seu alto custo de produção animou os 

produtores que no primeiro ano conseguiu R$8.042,08 de receita bruta sem diluir ao longo 

dos cinco anos, isso devido ele ter aumentado sua área plantada e ter sido o fornecedor de 

mudas para a nova área, contudo, no Quadro 29 apresentaram-se os dados para cinco anos e a 

receita média para esse período que gera um resíduo econômico de R$286,39 por hectare. 

 Com os dados apresentados os grãos cultivados apresentam um resultado final de R$ 

136,72 por hectare e a cana R$286,38. 

 

Quadro 26 - Produtividade, preço de venda, custo de produção e resíduo econômico do 

pesquisado 1 por hectare e por produto em Rio Verde-GO, safra 2009/2010. 

 
Pesquisado 1 Soja Milho safrinha Cana 

PRODUTIVIDADE (saca ou tonelada/hectare) 49,48  100,24  85 

Quilos de ATR (kg de ATR/Tonelada)     135 

PREÇO (R$/saca/tonelada)  R$                34,26   R$                17,49   R$              0,4022  

RENDA BRUTA  R$           1.695,18   R$           1.753,20   R$           4.615,25  

CUSTO TOTAL  R$           1.714,72   R$           1.481,40   R$           4.328,87  

RESÍDUO ECONÔMICO   R$              (19,54)  R$              271,80   R$              286,38  

Fonte: CONAB (2011), FAEG (2011), ORPLANA (2011), adaptado pela autora. 

 

 Foi o produtor rural mais diversificado estudado, e o único que cultivou milho na safra 

de verão e sorgo na safrinha, justificando que possui outra atividade na fazenda que consome 

estes produtos e ele não fica só na mão do mercado para esses produtos. 

 Tem seus resultados apresentados no Quadro 27, cultivou neste ano agrícola 1.078 

hectares de soja com uma produtividade média de 52,52 sacos/ha que gerou um resíduo 

econômico total de R$285,93 por hectare, cultivou ainda 100 hectares de milho com uma 
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produtividade 143,41 sc/ha contra 100 sc/ha esperadas pela CONAB, que mesmo com esse 

ótimo índice de produtividade gerou um resíduo econômico negativo de R$82,57 por hectare, 

na safrinha cultivou 529 hectares que representam 41/2% do total de sua área na safra de 

verão, sendo que com o milho obteve uma produtividade de 110 sacas/ha e com o sorgo 53,58 

sacas/há, índices que para a CONAB seriam de 70 sc/h de milho safrinha e 50 sc/ha de sorgo, 

portanto bons índices de produtividade que devido ao custo e ao preço de venda negociado 

geraram para o milho R$796,41 de resultado positivo por hectare e R$0,64 de resultado 

negativo para o sorgo. A cana de açúcar ocupou uma área de 106 hectares e gerou um resíduo 

econômico de R$1.049,65 por hectare. 

 O resultado final dos grãos na safra 2009/2010 foi de R$316,24 por hectare nas duas 

safras contra R$1.049,65 por hectare apresentados pela cana. 

 

Quadro 27 - Produtividade, preço de venda, custo de produção e resíduo econômico do 

pesquisado 2 por hectare e por produto em Rio Verde-GO, safra 2009/2010. 

 
Pesquisado 2 Soja Milho verão Milho safrinha Sorgo safrinha Cana 

PRODUTIVIDADE (saca ou tonelada/hectare) 52,52  143,41  110,00  53,58  85,00  

Quilos de ATR (kg de ATR/Tonelada)         135 

PREÇO (R$/saca/Kg ATR)  R$          34,06   R$         13,00   R$        16,04   R$      10,76   R$         0,4022  

RENDA BRUTA  R$     1.788,83   R$   1.864,33   R$   1.764,40   R$    576,52   R$      4.615,25  

CUSTO TOTAL  R$     1.502,90   R$    1.946,90   R$   1.017,49   R$   577,16   R$     3.565,59  

RESÍDUO ECONÔMICO   R$        285,93   R$       (82,57)  R$      746,91  (0,64)  R$     1.049,65  

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

 O Quadro 28 demonstra os dados do pesquisado 3, na safra 2009/2010 cultivou 750 

hectares de soja, o único entre os pesquisados que conseguiu o índice de produtividade acima 

do considerado pela CONAB, colheu 55 sacas de soja por hectare, e seu preço de venda 

também ficou acima da média tendo conseguido R$35,00 por saca, mostrando-se eficiente já 

que conseguiu aliar preço, produtividade e baixo custo de produção, já que este também ficou 

abaixo do esperado pela CONAB. Na safrinha cultivou 360 hectares de milho, que 

representou 43% de sua área total, a plantação sofreu com efeitos climáticos o prejudicando 

na produtividade, colheu apenas 80 sacas de milho por hectare, teve ainda problemas na época 

da colheita, foi informado que faltariam armazéns para receber o grão fechou contratos 

antecipados com medo de não ter onde entregar sua produção ao preço de R$12,00 por saca, 

preço que posteriormente reagiu, porém ele já tinha fechado seu contrato teve que entregar o 

grão e ficou com um resíduo econômico negativo de R$304,42 por hectare. Plantou em 
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2009/2010 86 hectares de cana, teve o menor custo de produção dentre os pesquisados o que 

gerou um resíduo econômico de R$1.306,26 por hectare. 

 Os grãos devido ao baixo desempenho do milho safrinha fecharam na safra 2009/2010 

com um resultado de R$274,35 por hectare contra um resultado de R$1.306,26 por hectare de 

cana, o melhor resultado dentre os pesquisados. 

 

Quadro 28 - Produtividade, preço de venda, custo de produção e resíduo econômico do 

pesquisado 3 por hectare e por produto em Rio Verde-GO, safra 2009/2010. 

 
Pesquisado 3 Soja Milho safrinha Cana 

PRODUTIVIDADE (saca ou tonelada/hectare) 55,00  80,00  85 

Quilos de ATR (kg de ATR/Tonelada)     135 

PREÇO (R$/saca/Kg ATR)  R$           35,00   R$            12,00   R$          0,4022  

RENDA BRUTA  R$      1.925,00   R$          960,00   R$       4.615,25  

CUSTO TOTAL  R$      1.372,84   R$       1.264,42   R$       3.308,98  

RESÍDUO ECONÔMICO   R$         552,16   R$        (304,42)  R$       1.306,26  

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

 O Quadro 29 apresenta o resumo dos dados do pesquisado 4, que na safra 2009/2010 

cultivou 532,4 hectares de soja e conseguiu dentre os pesquisados o melhor resultado de 

produtividade que foi de 56 sacas de soja por hectare, o preço médio ficou abaixo da média do 

ano que foi de R$32,12 por saca e seu custo foi o menor por hectare dentre os pesquisados o 

que gerou um resíduo econômico de R$618,53 por hectare. Plantou 387 hectares de milho 

safrinha que representa 58% da sua área total com uma produtividade média de 110 sacas por 

hectare, com o preço de venda de R$12,50 por saca, que gerou um resíduo econômico de 

R$265,87 por hectare, e por fim, plantou 135 hectares de cana motivado por esta cultura que 

sofre menos com os efeitos climáticos, que gerou um resíduo econômico de R$1.205,14 por 

hectare. 
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Quadro 29 - Produtividade, preço de venda, custo de produção e resíduo econômico do 

pesquisado 4 por hectare e por produto em Rio Verde-GO, safra 2009/2010. 

 
Pesquisado 4 Soja Milho safrinha Cana 

PRODUTIVIDADE (saca ou tonelada/hectare) 56,00  110,00  85 

Quilos de ATR (kg de ATR/Tonelada)     135 

PREÇO (R$/saca/Kg ATR)  R$           32,12   R$            12,50   R$              0,40  

RENDA BRUTA  R$      1.798,72   R$       1.375,00   R$       4.615,25  

CUSTO TOTAL  R$      1.306,47   R$       1.109,13   R$       3.410,11  

RESÍDUO ECONOMICO   R$         618,53   R$          265,87   R$       1.205,14  

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Levantaram-se os custos de produção da safra 2009/2010 dos quatro pesquisados com 

cada cultura separadamente, soja, milho, sorgo e cana-de-açúcar utilizando a metodologia da 

CONAB, chegou-se ao resíduo econômico de cada cultura.  

 Coletaram os dados históricos de custo de produção junto à CONAB das safras 

2005/2006 a 2009/2010 da soja, milho verão, milho safrinha e sorgo, dos mesmos produtos 

calcularam-se os preços médios de comercialização com dados fornecido pela FAEG. Os 

dados históricos de custos da cana-de-açúcar foram levantados junto à ORPLANA, os preços 

finais pago aos produtores foram coletados junto à CONSECANA.  

 Com as planilhas elaboradas foi possível chegar ao custo de produção para cada produto 

e pesquisado separadamente, dois dos quatro pesquisados não tinham esta informação e se 

surpreenderam com o resultado. Ficou claro que o custo de alguns fatores que compõem o 

custo de produção são responsáveis pelo custo elevado de produção, assim se visualizam 

fatores que são passíveis de redução. Ficou evidenciado a importância das informações sobre 

custos de produção para uma possível negociação antecipada dos produtos, e tomadas de 

decisão no ambiente da empresa rural. 

 Concluiu-se analisando a série histórica que são vários fatores que influenciam tanto os 

custos de produção quanto o preços das commodities não tendo nenhuma relação direta de 

aumento ou diminuição dos seus valores, dificultando uma possível previsão antecipada de 

como se comportará o mercado para a próxima safra. No período analisado de cinco safras o 

resultado econômico dos grãos foi negativo em dois anos e da cana em apenas um, garantido 

uma rentabilidade melhor para a cana-de-açúcar. 

 Analisando os resultados dos quatro pesquisados na safra 2009/2010 a cana foi mais 

rentável em 100% do que os grãos ( soja, milho, milho safrinha e sorgo) na proporção 

cultivada de cada cultura. 

 Assim conclui-se que o melhor é diversificar as culturas mesmo a cana tendo 

apresentado a melhor rentabilidade na safra estudada, para não ficar preso a um único produto 

(grãos ou cana) com sua volatilidade de preço de venda e custo de produção. Observando que 

a cana só é cultivada com contrato de fornecimento ficando preso a um único comprador 

enquanto os grãos não apresentam esse problema, analisando quanto a riscos climáticos, os 

grãos estão em desvantagem porque a cana apresenta maior resistência as suas oscilações. 

 O trabalho limitou-se a estudar quatro empresas rurais que se adequavam às 

delimitações deste trabalho, os pesquisados foram consultados antecipadamente quanto à 
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disponibilidade de fornecimento de seus dados reais, porém, na coleta de dados ficaram muito 

receosos o que atrasou a conclusão do trabalho. A adequação dos dados de um pesquisado que 

possuía um controle próprio de dados foi trabalhosa já que o mesmo passou os dados 

compilados e não dispunha de tempo para abrir seus dados e passar na forma que era 

necessário para adequação a metodologia da CONAB, dois outros não dispunham de qualquer 

controle de custos o que atrasou a conclusão de seus dados já que seus custos foram extraídos 

direto das notas fiscais, recibos e tendo que calcular sua hora máquina de cada uma da 

propriedade. 

 Espera-se que este trabalho sirva de instrumento para construção e/ou reformulação de 

políticas públicas voltadas para o setor, além de servir como fonte de pesquisa e informação 

para os produtores rurais da região tão carentes das mesmas, além se sugerir novos estudos a 

fim de que se construa um banco de dados com dados de Goiás. 
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ANEXO 1 - Modelo de Metodologia de Custo de Produção de Grão Utilizada pela CONAB. 

 

DISCRIMINAÇÃO 
A PREÇOS DE: PARTICI- 

PAÇÃO 

(%) (R$/ha) R$/60 kg 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA    

  1 - Operação com avião    

  2 - Operação com máquinas    

  3 - Aluguel de máquinas/serviços    

  4 - Mão-de-obra temporária    

  5 - Mão-de-obra fixa    

  6 - Sementes           

  7 - Fertilizantes    

  8 - Defensivos         

  9 - Outras Despesas     

Total das Despesas de Custeio da Lavoura (A)    

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA    

  1 - Seguro da produção    

  2 - Assistência técnica    

  3 - Transporte externo    

  5 - Armazenagem    

Total das Despesas Pós-Colheita (B)    

III - DESPESAS FINANCEIRAS    

  1 - Juros    

Total das Despesas Financeiras  (C)    

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)    

IV - DEPRECIAÇÕES                      

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações    

  2 - Depreciação de implementos    

  3 - Depreciação de máquinas    

Total de Depreciações (E)    

V - OUTROS CUSTOS FIXOS               

  1 - Manutenção periódica de máquinas/implementos    

  2 - Encargos sociais    

  3 - Seguro do capital fixo    

Total de Outros Custos Fixos (F)    

Custo Fixo  (E+F = G)    

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)     

VI - RENDA DE FATORES    

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo    

   2 - Terra    

Total de Renda de Fatores (I)    

CUSTO TOTAL  (H+I = J)     

Elaboração: CONAB/DIGEM/SUINF/GECU. 
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ANEXO 2 - Modelo de Metodologia de Composição do Custo Total da Atividade Leiteira 

CTA. 

 

Item 
Período 

1 ano 2 anos 3 ano 

Custos Variáveis       

Mão-de-obra Temporária       

Serviços de terceiros       

Serviços Mecanizados       

Corretivos e Fertilizantes       

Sementes e Mudas       

Defensivos e Herbicidas       

Alimentos Concentrados       

Alimentos Volumosos       

Inseminação Artificial       

Vacinas e Medicamentos       

Material de consumo       

Custos Variáveis Não-Caixa       

Custo Fixo       

Mão-de-obra Permanente       

Manutenção e Reparos       

Aluguéis e Arrendamentos       

Taxas, Imp., Seg. e Licenças       

Depreciações       

Seguros e Juros       

Despesas       

Despesas de Comercialização       

Despesas Administrativas       

Despesas Finanacieras       

Despesas Não Operacionais       

CTA ( Custos+Despesas)       

Elaboração: Projeto Leite (NORONHA et al. 2001). 
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ANEXO 3 - Modelo de Metodologia de Custo Operacional e Renda de Grãos do IEA. 

 

Item 
Montante 

R$/ha R$/sc 

A – Renda     

Venda do Produto     

B - Custo Operacional     

Mão-de-obra Variável(1)     

Semente     

Adubo(2)     

Combustível e Lubrificantes     

Impostos e Taxas     

Reparos de Benfeitorias e Máquinas     

Utensílios Diversos ( Sacaria)     

Juros Bancários     

Custo Operacional Efetivo     

Depreciação     

Mão-de-obra Familiar     

Custo Operacional Total     

C- Resíduo Disponível para Remunerar Terra, Capital e Empresário (A-B)     

1- Mão-de-obra variável esta incluída a permanente e a familiar, bem como aquela refere a colheira 

2- Subsidiado em 40% 

Fonte: Matsunaga et al. (1976). 
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ANEXO 4 - Quadro comparativo de Custo de Produção de Soja no Município de  Rio Verde-

GO safras 2005/2006 a 2009/2010. 

 

Safras 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA           

  1 - Operação com avião  R$              -     R$             -     R$               -     R$             -     R$               -    

  2 - Operação com máquinas  R$      117,53   R$     135,46   R$         75,96   R$        78,38   R$         84,98  

  3 - Aluguel de máquinas  R$      215,46   R$     215,46   R$               -     R$             -     R$               -    

  4 - Mão-de-obra temporária  R$          9,13   R$       11,93   R$           1,50   R$          1,55   R$           1,67  

  5 - Mão-de-obra fixa  R$        18,00   R$       21,00   R$         34,20   R$        37,36   R$         41,84  

  6 - Sementes         R$      132,55   R$       56,10   R$         76,70   R$        97,50   R$         99,45  

  7 - Fertilizantes    R$      283,93   R$     211,53   R$       328,00   R$      406,20   R$       427,08  

  8 - Defensivos       R$      240,95   R$     282,62   R$       219,53   R$      201,15   R$       239,57  

9 - Outras Despesas      R$               -     R$             -     R$               -    

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)  R$   1.017,55   R$     934,10   R$       735,89   R$      822,14   R$       894,59  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA           

  1 - Seguro Produção  R$        39,68   R$       36,43   R$         28,70   R$        32,06   R$         34,89  

  2 - Assistencia Técnica  R$        20,35   R$       18,68   R$         14,72   R$        16,44   R$         17,89  

  3 -Transporte Extermo  R$        39,18   R$       38,24   R$         28,70   R$        50,38   R$         65,42  

  5 – Armazenagem  R$              -     R$       35,85   R$         15,92   R$        52,52   R$         67,99  

  6 - CESST/FUNRURAL        R$        52,87   R$         51,56  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$        99,21   R$     129,20   R$         88,04   R$      204,27   R$       237,75  

III - DESPESAS FINANCEIRAS           

  1 – Juros  R$        31,84   R$       24,19   R$         28,74   R$        30,66   R$         30,94  

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$        31,84   R$       24,19   R$         28,74   R$        30,66   R$         30,94  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$   1.148,60   R$  1.087,50   R$       836,64   R$  1.057,07   R$    1.163,28  

IV - DEPRECIAÇÕES                             

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$        43,04   R$       30,74   R$         48,42   R$        53,83   R$         57,89  

  2 - Depreciação de implementos  R$        37,10   R$       38,87   R$         19,02   R$        22,05   R$         22,81  

  3 - Depreciação de máquinas  R$        85,38   R$       85,77   R$         28,33   R$        28,11   R$         29,25  

Total de Depreciações (E)  R$      165,52   R$     155,38   R$         95,77   R$      103,99   R$       109,95  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                      

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$        25,33   R$       28,60   R$         20,95   R$        15,50   R$         16,37  

  2 - Encargos sociais  R$        10,62   R$       12,39   R$         20,18   R$        22,04   R$         24,69  

  3 - Seguro do capital fixo  R$          6,79   R$         7,27   R$           2,16   R$          2,27   R$           2,37  

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$        42,74   R$       48,26   R$         43,29   R$        39,81   R$         43,43  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$      208,26   R$     203,64   R$       139,06   R$      143,80   R$       153,38  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$   1.356,86   R$  1.291,14   R$       975,70   R$  1.200,87   R$    1.316,66  

VI - RENDA DE FATORES           

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$        98,95   R$     106,06   R$         31,20   R$        20,22   R$         21,50  

   2 – Terra  R$      156,00   R$       59,70   R$       298,22   R$      195,00   R$       195,00  

Total de Renda de Fatores (I)  R$      254,95   R$     165,76   R$       329,42   R$      215,22   R$       216,50  

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$   1.611,81   R$  1.456,90   R$    1.305,12   R$  1.416,09   R$    1.533,16  

ELABORAÇÃO: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP      
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ANEXO 5 - Quadro comparativo de Custo de Produção de milho safra de verão no Município 

de  Rio Verde-GO safras 2005/2006 a 2009/2010. 

 

Safras 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA           

  1 - Operação com avião  R$               -     R$             -     R$                -     R$              -     R$              -    

  2 - Operação com máquinas  R$       141,72   R$     151,89   R$        152,77   R$      156,36   R$      169,48  

  3 - Aluguel de máquinas  R$         27,20   R$       41,62   R$                -     R$              -     R$              -    

  4 - Mão-de-obra temporária  R$         21,13   R$       21,59   R$          17,49   R$        15,74   R$        19,48  

  5 - Mão-de-obra fixa  R$         18,00   R$       21,00   R$          34,20   R$        37,36   R$        18,60  

  6 - Sementes         R$       169,02   R$     120,42   R$        169,02   R$      181,08   R$      214,56  

  7 - Fertilizantes    R$       529,07   R$     390,14   R$        492,80   R$      584,61   R$      579,20  

  8 - Defensivos       R$       284,77   R$     234,69   R$        191,07   R$      181,33   R$      220,46  

  9 - Outras Despesas          R$                -     R$              -     R$              -    

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA 

LAVOURA (A) 
 R$    1.190,91   R$     981,35   R$     1.057,35   R$   1.156,48   R$   1.221,78  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA           

  1 - Seguro Produção  R$         46,45   R$       76,50   R$          41,24   R$        45,10   R$        47,65  

  2 - Assistencia Técnica  R$         23,82   R$       93,47   R$          21,15   R$        23,13   R$        24,44  

  3 - Transporte Externo  R$         78,36   R$       38,27   R$          49,80   R$        93,00   R$      120,78  

  5 – Armazenagem  R$         68,23   R$       19,63   R$          95,52   R$        95,52   R$      124,06  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$       216,86   R$     227,87   R$        207,71   R$      256,75   R$      316,93  

III - DESPESAS FINANCEIRAS           

  1 – Juros  R$         37,75   R$       29,88   R$          39,09   R$        40,09   R$        40,08  

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$         37,75   R$       29,88   R$          39,09   R$        40,09   R$        40,08  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$    1.445,52   R$ 1.239,10  
 R$     

1.304,15  
 R$   1.453,32   R$   1.578,79  

IV - DEPRECIAÇÕES                             

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$         26,79   R$       21,94   R$          49,41   R$        54,40   R$        64,21  

  2 - Depreciação de implementos  R$         32,55   R$       31,49   R$          15,69   R$        23,37   R$        24,36  

  3 - Depreciação de máquinas  R$       105,23   R$       73,42   R$          55,39   R$        57,11   R$        59,24  

Total de Depreciações (E)  R$       164,57   R$     126,85   R$        120,49   R$      134,88   R$      147,81  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                      

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$         29,82   R$       24,47   R$          28,83   R$        26,81   R$        28,30  

  2 - Encargos sociais  R$         10,62   R$       12,39   R$          20,18   R$        22,04   R$        10,97  

  3 - Seguro do capital fixo  R$           7,46   R$         5,97   R$            3,38   R$          3,77   R$          3,93  

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$         47,90   R$       42,83   R$          52,39   R$        52,62   R$        43,20  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$       212,47   R$     169,68   R$        172,88   R$      187,50   R$      191,01  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$    1.657,99   R$ 1.408,78  
 R$     

1.477,04  
 R$   1.640,82   R$   1.769,81  

VI - RENDA DE FATORES           

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$       108,84   R$       87,04   R$          49,10   R$        33,90   R$        36,06  

   2 – Terra  R$         59,11   R$       59,11   R$        298,22   R$      195,00   R$      195,00  

Total de Renda de Fatores (I)  R$       167,95   R$     146,15   R$        347,32   R$      228,90   R$      231,06  

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$    1.825,94   R$ 1.554,93  
 R$     

1.824,36  
 R$   1.869,72   R$   2.000,87  

ELABORAÇÃO: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP     
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ANEXO 6 - Quadro comparativo de Custo de Produção de milho safrinha no Município de  

Rio Verde-GO safras 2005/2006 a 2009/2010. 

 

Safras 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA           

  1 - Operação com avião  R$           -     R$              -     R$             -     R$             -     R$             -    

  2 - Operação com máquinas  R$   114,03   R$      114,03   R$     114,03   R$     127,53   R$     125,29  

  3 - Aluguel de máquinas  R$       1,13   R$          1,28   R$         1,37   R$         1,37   R$         1,37  

  4 - Mão-de-obra temporária  R$       5,77   R$          7,28   R$         7,28   R$         7,48   R$         9,11  

  5 - Mão-de-obra fixa  R$     21,00   R$        22,80   R$       24,92   R$       27,92   R$       30,60  

  6 - Sementes         R$   157,14   R$      132,84   R$     139,32   R$     145,52   R$     146,75  

  7 - Fertilizantes    R$   159,25   R$      217,50   R$     325,00   R$     217,50   R$     184,83  

  8 - Defensivos       R$     62,02   R$        60,99   R$       76,75   R$       97,98   R$       65,38  

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA 

(A) 
 R$   520,34   R$      556,72   R$     688,67   R$     625,30   R$     563,33  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA           

  1 - Transporte externo  R$     53,55   R$        53,26   R$       53,26   R$       63,55   R$     105,00  

  2 - Recepção, limpeza, secagem, armazenagem 30-d  R$     47,75   R$        47,75   R$       47,75   R$       59,75   R$     101,00  

  3 - PROAGRO  R$     20,29   R$        21,71   R$       26,86   R$       24,39   R$       21,97  

  4 - Assistência Técnica  R$     10,41   R$        11,13   R$       13,77   R$       12,51   R$       11,27  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$   132,00   R$      133,85   R$     141,64   R$     160,20   R$     239,24  

III - DESPESAS FINANCEIRAS           

  1 - Juros  R$     19,80   R$        21,43   R$       27,31   R$       18,84   R$       16,67  

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$     19,80   R$        21,43   R$       27,31   R$       18,84   R$       16,67  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$  672,14   R$      712,00   R$    857,62   R$     804,34   R$     819,24  

IV - DEPRECIAÇÕES                             

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$       6,74   R$          7,92   R$         7,78   R$         9,73   R$       10,36  

  2 - Depreciação de implementos  R$     25,10   R$        27,80   R$       27,80   R$       29,80   R$       30,29  

  3 - Depreciação de máquinas  R$     73,63   R$        80,48   R$       82,14   R$       71,25   R$       89,33  

Total de Depreciações (E)  R$   105,47   R$      116,20   R$     117,72   R$     110,78   R$     129,98  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS                      

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$     25,70   R$        25,70   R$       25,70   R$       24,19   R$       24,99  

  2 - Encargos sociais  R$     12,39   R$        13,45   R$       14,70   R$       16,47   R$       18,05  

  3 - Seguro do capital fixo  R$       5,58   R$          6,19   R$         6,24   R$         6,03   R$         6,99  

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$     43,67   R$        45,34   R$       46,64   R$       46,69   R$       50,03  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$   149,14   R$      161,54   R$     164,36   R$     157,47   R$     180,01  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$  821,28   R$      873,54   R$ 1.021,98   R$     961,81   R$     999,25  

VI - RENDA DE FATORES           

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$   107,41   R$      119,36   R$     120,17   R$     116,22   R$     134,57  

   2 - Terra  R$     36,00   R$        36,00   R$       36,00   R$       36,00   R$       36,00  

Total de Renda de Fatores (I)  R$   143,41   R$      155,36   R$     156,17   R$     152,22   R$     170,57  

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$  964,69   R$   1.028,90   R$ 1.178,15   R$  1.114,03   R$  1.169,82  

ELABORAÇÃO: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP     
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ANEXO 7 - Quadro comparativo de Custo de Produção de sorgo safrinha no Município de 

Rio Verde-GO safra 2009/2010. 

 

SAFRA  2009/2010  

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA   

  1 - Operação com avião  R$                      -    

  2 - Operação com máquinas  R$              131,69  

  3 - Aluguel de máquinas  R$                      -    

  4 – Irrigação  R$                      -    

  4 - Mão-de-obra temporária  R$                  8,36  

  5 - Mão-de-obra fixa  R$                27,92  

  6 – Semente  R$                87,60  

  7 - Fertilizantes    R$              306,33  

  8 - Defensivos       R$                29,22  

  9 - Outros (desp.adm)       R$                29,56  

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)  R$              620,68  

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA   

  1 - Transporte externo  R$                51,39  

  2 - Recepção, limpeza, secagem e armazenagem 30-d  R$                      -    

  3 – CESSR  R$                13,60  

  4 - Assistência Técnica  R$                11,82  

Total das Despesas Pós-Colheita (B)  R$                76,81  

III - DESPESAS FINANCEIRAS   

  1 – Juros  R$                14,47  

Total das Despesas Financeiras  (C)  R$                14,47  

CUSTO VARIÁVEL  (A+B+C = D)  R$              711,96  

IV - DEPRECIAÇÕES                     

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações  R$                  2,80  

  2 - Depreciação de implementos  R$                45,07  

  3 - Depreciação de máquinas  R$                  8,92  

Total de Depreciações (E)  R$                56,79  

V - OUTROS CUSTOS FIXOS              

  1 - Manutenção periódica de máquinas  R$                23,71  

  2 - Encargos Sociais  R$                16,47  

  3 - Seguro do capital fixo  R$                  0,33  

Total de Outros Custos Fixos (F)  R$                40,51  

Custo Fixo  (E+F = G)  R$                97,30  

CUSTO OPERACIONAL  (D+G = H)   R$              809,26  

VI - RENDA DE FATORES   

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo  R$                  2,70  

   2 – Terra  R$              180,00  

Total de Renda de Fatores (I)  R$              182,70  

CUSTO TOTAL  (H+I = J)   R$              991,96  

ELABORAÇÃO: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP 
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ANEXO 8 - Custo de produção de cana no Estado de São Paulo R$/Tonelada safra 2006 a 

2010. 
 

DISTRIBUIÇÃO 2006 2007 2008 2009 2010 

1. TRATOS CULTURAIS           

    1.1. CANA PLANTA           

       MÃO DE OBRA           

           Braçal (HD)  R$       22,88   R$       25,83   R$       25,03   R$       27,95   R$       30,54  

           Tratoristas -Hs  R$       10,13   R$       10,04   R$         9,01   R$         9,39   R$       10,19  

        Mecanização-Hs  R$       16,26   R$       15,08   R$       14,08   R$       14,62   R$       14,34  

        Insumos  R$             -            

           Fertilizantes-Ton.  R$         9,63   R$       10,52   R$       27,45   R$       22,12   R$       22,46  

           Herbicidas-1  R$         7,84   R$         5,37   R$         9,11   R$       10,74   R$         9,36  

           Prod.Fitossan.-Kg  R$       25,26   R$       21,13   R$       19,04   R$       19,59   R$       17,98  

      1.2. SOQUEIRA           

       MÃO DE OBRA           

           Braçal (HD)  R$       83,28   R$     102,31   R$     113,84   R$     127,12   R$     138,93  

           Tratoristas -Hs  R$       67,56   R$       72,80   R$       75,07   R$       78,29   R$       84,92  

        Mecanização-Hs  R$       91,63   R$       92,26   R$       99,02   R$     102,75   R$     100,75  

        Insumos           

           Corretivos-T           

           Fertilizantes-Ton.  R$     252,04   R$     267,39   R$     532,23   R$     468,47   R$     382,05  

            Herbicidas-1/Kg  R$       47,84   R$       42,51   R$       42,28   R$       42,83   R$       35,66  

           Prod.Fitossan.-Kg  R$         0,46   R$         3,90   R$       21,10   R$       28,78   R$       26,04  

2. COLHEITA DA CANA  R$     634,81   R$     669,16   R$     987,27   R$     952,64   R$     873,23  

    2.1. CORTE           

       MÃO DE OBRA           

           Braçal (HD)  R$     472,01   R$     557,23   R$     625,95   R$     699,99   R$     742,46  

           Tratoristas -Hs  R$         4,42   R$         4,67   R$         4,67   R$         5,00   R$         5,45  

        Mecanização-Hs  R$         8,69   R$         8,72   R$         9,07   R$         9,22   R$         8,78  

    2.2. CARREGAMENTO           

       MÃO DE OBRA           

           Braçal (HD)  R$       26,82   R$       32,42   R$       35,20   R$       39,31   R$       42,96  

           Tratoristas -Hs  R$       56,27   R$       59,41   R$       59,28   R$       63,56   R$       69,27  

        Mecanização-Hs  R$     110,65   R$     110,91   R$     115,16   R$     117,12   R$     111,53  

3. TRANSPORTE  R$     678,87   R$     773,37   R$     849,32   R$     934,20   R$     980,45  

            Diversos  R$       87,54   R$       83,01   R$       81,24   R$       88,74   R$       93,64  

            De Cana (ton)-20Km  R$     391,73   R$     422,84   R$     453,38   R$     465,56   R$     461,77  

   R$     479,27   R$     505,85   R$     534,62   R$     554,30   R$     555,41  

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS  R$       80,39   R$       80,50   R$       80,39   R$       80,39   R$       80,39  

5. CONS. E REPAROS/IMPOSTOS, TAXAS E LIC.  R$       35,02   R$       35,54        

6. REMUNERAÇÃO DA TERRA *  R$     690,33   R$     586,42   R$     505,09   R$     591,11   R$     720,83  

7. FUNRURAL  R$       95,51   R$       82,75   R$       70,99   R$       79,54   R$       96,18  

   R$  2.732,40          

8. CUSTO DIRETO DA PRODUÇÃO  R$  2.694,20   R$  2.733,57   R$     669,00   R$     680,49   R$     704,63  
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9. DEPRECIAÇÃO  R$     502,64   R$     529,75   R$  3.539,71   R$  3.914,00   R$  4.054,41  

10. REMUNERAÇÃO DE CAPITAL *  R$     435,93   R$     445,00   R$     509,35   R$     533,73   R$     552,87  

CUSTO TOTAL  R$  3.632,77   R$  3.708,32   R$  4.232,52   R$  4.447,73   R$  4.607,29  

Fonte: ORPLANA (2011). 

 

 

 

 


