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ANALISE DE DIFERENTES MéTODOS DE CÁLCULO DE GUSTOS DE 

PRODUCÃO NA AGRICULTURA BRASILEIRA 

RESUMO 

Autor: FLÁVIO ENIR TURRA 

Orientador: PROF. DR. JOSÉ FERREIRA DE NORONHA 

O presente trabalho teve como objetivo 

principal anal !sar, com base na teoria dos custos, os 

diferentes métodos mais utl I fzados para a determinação dos 

custos de produção na agricultura-brasileira. 

No intuito de alcançar este objetivo foram 

analisados 33 estudos de custos, os quais foram elaborados 

por agentes econômicos ligados direta ou indiretamente ao 

setor agrfcola. Dentre os estudos anal isados encontram-se 

estimativas de custos para criações aHlmals, culturas 

agrfcolas anuais e perenes. São apresentados os resultados 

encontrados, sendo que as principais controvérsias 

detectadas estão I igadas aos métodos e critérios de cálculo 

dos custos dependendo dos objetivos para os quais os 

estudos foram elaborados. A partir destas constatações 

foram estudados os procedimentos de cálculo dos custos mais 

usados para produtores rurais, entidades de representação 
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da classe produtora e Governo. 

Como elementos complementares ao estudo 

foram estimados custos de produção de leite B, sufnos, 

trigo e laranja, procurando destacar os aspectos que devem 

ser observados na determinação dos custos elaborados com 

objetivo de atender produtores rurais, suas entidades de 

representação e Governo. Ainda foram anal isadas algumas 

Impl"lcações que os diferentes resultados obtidos podem ter 

sobre pol íticas das empresas e do Governo. 
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ANALYSIS OF DIFFERENT METHODS TO ESTIMATE OF PRODUGTION 

GOST IN THE BRAZILIAN AGRIGULTURE 

Advlser 

SUMMARY 

Thls 

Author: FLAvIO ENIR TURRA 

PROF. DR. JOSé FERREIRA DE NORONHA 

research'e maio obJective I s to 

anal yze, based on cost theory I the methods more uti I i zed in 

order to calculate productioo costa for brazllian 

agrlcultural products. 

A sample Df 33 studles of productlon costs 

from different Instltutions, were analyzed. Among the 

studies there were coste estimations for animal productlon, 

annual and perennial crops. The maln conclusion from these 

studles are that the methods and crlterla uaed depend 

mostly 00 the objectlves Df the organlzatlon whlch 

developed coat estlmates. The most used method to calculate 

productlon costa by farmers, farmers assoclatlons and 

government agencies, were also studled. 

Flnally, productlon cost of type B mllk, 

swlne, wheat and orange, were estlmated to show tlle 
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dlfferent aspects whlch should be taken lnto conslderation 

when calculatlng production costa dcpendlng on elther the 

Interests of farmers, thelr assoclatlons or government 

agencies. Some Impl Icatlons that the dlfferent results can 

have 00 flrms and government policies were shown. 



1.INTRODUí;ÃO· 

1.1. Importância do problema 

Os agentes econômicos envolvidos, direta ou 

indiretamente , com o setor agrfcola utl I Izam estudos de 

custos de produção com final idades distintas. Para atender 

seus objetivos, cada qual faz uso de métodos e critérios de 

cálculo que melhor se adaptem ao seu caso. 

Este 

controvérsias quando 

procedimento tem gerado 

se analisam estudos de 

muitas 

custos 

elaborados por agentes econômicos com objetivos diferentes. 

Embora exista muita polêmica em torno da determinação dos 

custos de produção, na agricultura, sua importância é 

fundamental, tendo em vista que a competição tanto no 

me I'C ad o Interno como no externo se faz em termos de 

custos de produção. 

Diante deste problema , ou seja, das 

dificuldades de se comparar diferentes estudos de custos de 

produção essa pesquisa se propõe a examinar os métodos 

alternativos 

produção e 

selecionados, 

uti I Izados para determinação de custos de 

calcular 05 custos de alguns produtos 

os quais se constituem em exemplares 
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representativos de culturas perenes, 

explorações animais. 

culturas anuais e 

1.2. Objetivos 

A presente pesquisa tem como objetivo geral 

anal isar 08 dIferentes métodos de determinação dos custos 

de produção na agropecuária uti I izados no Brasl I. 

Como objetivos espec{flcos tem-se: 

- Estudar os critérios de cálculo de custos 

de produção, mais utl I izados pelos agentes econômicos. 

- Analisar algumas impl icações que os 

dIferentes resultados obtidos em cada caso estudado podem 

ter sobre pol íticas econômicas das empresas e do Governo. 

Para atingir os objetivos este estudo se 

divide em duas seções distintas. A primeira seção trata da 

metodologia utl I Izada para fundamentar teoricamente o 

estudo. E a segunda trata dos resultados e sua discussão. 

Essa seção começa com uma revisão histórica dos estudos 

de custos, em seguida discutem-se os métodOS e critérios de 

cálculo e, como elemento emplrlco (estudo.de caso) mostram

se alguns estudos de custos de produção reestimados (leite, 

sulnos, trigo e laranja). 



2. METOIJOlOG:A 

Neste capítulo será descrita, Inicialmente, 

a fundamentação teórica dos custos de produção e em seguida 

a estrutura dos custos e seus componentes. 

2.1. fundamentação teórica 

A economia da produção trata da escolha 

entre os processos alternativos de produção, ou seja, 

seleção de atividades e alocação de recursos. O que, quanto 

e como produzir são pontos chaves em qualquer processo de 

decisão, seja ao nfvel da empresa individual, no mercado ou 

na sociedade. 

o empresário agrícola ao determinar o que 

produz I r, deve escolher apenas um ou alguns dentre um 

conjunto de produtos que podem ser produzidos na região. 

Algumas forças determinantes da produção que influenciam as 

decisões do empresário sobre o que produzir e como 

organizar os fatores de produção são: conhecimento técniCO, 

demanda pelo produto, oferta de fatores de produção e 

oferta de 

produzir é 

recursos financeiros. Para determinar 

necessário o conhecimento das 

quanto 

relações 
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existentes entre nrvels alternativos e combinações dos 

fatores de produção. Necessitam-se também Informações sobre 

as relações de preços dos produtos e dos Insumos. De posse 

dessas Info~mações é possível iambém determinar como 

combinar os fatores de produção. 

Devido a complexidade de muitos processos de 

produção e de decisão, os economistas baseiam-se em 

abstrações para formular teorias sobre a tomada de decisão 

ao nível da firma. Estas teorias representam simplificações 

e general izações da realidade. 

O estudo do comportamento da firma, de 

acordo com os livros textos de mlcroeconomla, demonstra que 

a partir da função de produção pOde-se derivar os custos 

e destes. a oferta da firma. 

Segundo FERGUSON (1976, p • 150) Uma 

função de produção é um gráfico (ou. tabela. ou equação 

matemática) mostrando o montante máximo de produção que 

pode ser produzido a partir de qualquer conjunto 

especificado de Insumos dada a tecnologia existente ou o 

estado de arte. Em resumo. função de produção é uma 

classificação das posslbl I Idades de produção. n 

Ao analisar a função de produção como uma 

relação fralca entre os Insumos utilizados e o produto 

resultante de um dado processo de produção, aspectos 

econômicos tais como preços, orçamentos, valor e custo não 

serão considerados. 
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o objetivo de estudar os aspectos técnicos 

da produção é Identificar e examinar as propriedades do 

processo de produção e que serão necessários para a anál ise 

econômica da atividade. 

Ao analisar os aspectos econômicos da 

produção deve-se dar atenção especial ao estebeleclmento 

das relações fntimas entre a função de custo e a função de 

produção. Neste (tem serão Introduzidos aspectos econômicos 

tais como preços, orçamentos, valores e custos. No estudo 

dos aspectos técnicos de produção nada foi dito a respeito 

da maneira ótima de combinar os recursos. Qualquer nfvel 

desejado de produto pode, geralmenta, ser produzido por 

diferentes combinações de Insumos. Agora o objetivo é 

determinar a combinação p~rtlcul~r que um empresário deve 

selecionar. 

De acordo com fRIEOMAN (1971) grande parte 

da controvérsia acerca de estimativas espec(flcas de custos 

se concentra na forma em que os custos e o uso dos recursos 

estão associados à definição da empresa ~ à medida do 

talento empresarial. FRIEOMAN (1971), com o objetivo de 

facll itar a análise dos custos de produção admite que todos 

os fatores de produção são de propriedade Individuai e que 

os Indlvfduos possam receber renda dos fatores de produção 

que possuem apenas de uma das seguintes formas: 

a) Através de acordos contratuais com outro 

Indlvfduo, o qual concorda em pagar uma soma fixa pelo uso 
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do recul'so, isto é, o proprietário dos recursos pode 

arrendá-los a outros. 

b} Usar os seus fatores de produção 

Isoladamente ou em combinação com outros fatores próprios 

ou arrendados de alguém para produzir um determinado 

produto. Neste caso o produtor arrendatário receberá como 

sua renda a diferença entre o que recebe da venda do 

e o que paga pelos fatores que produto 

Isto é, 

residual. 

juntamente 

tomou arrendados. 

o arrendatário pode ser um pretendente à renda 

Cada um dos pretendentes à renda residual 

com os fatores de produção arrendados para 

produzir um determinado produto, constitui uma firma. 

Um Indivrduo racional organizaria uma firma 

por ter capacidade empres~rial qtie lhe permitisse ganhar 

mais com os fatores que possui e/ou conseguisse através de 

arranjo contratual, do que obteria mediante o arrendamento 

de seus próprios recursos a outrem. Tendo em vista que a 

capacl~ade empresarial é espec(flca para cada Indlvfduo, 

torna-se dlffcl I encontrar um preço deste fator quando se 

quer estimar custos de produção. 

Todos os fatores de produção de propriedade 

do Indlvfduo, exceto a capacidade empresarial I podem ter 

seus preços aval lados segundo seus custos de oportunidade 

no mercado. Se um Indlv(duo organiza uma firmai ele pode 

ser considerado como um arrendatário de seus próprios 

fatores de produção. Sendo ele racional I atribuirá a seus 
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fatores de produção, custos que podem ser encontrados no 

mercado. 

FRIEOMAN (1971) define os custos 

totais de uma empresa como Idênticos às receitas totais da 

empresa. Os custos totais Incluem, todos os 

pagamentos - que podem ser positivos ou negativos, efetivos 

ou atrlburdos - a todos os fatores de produção, Inclulndo-

se a capacidade empresarial do proprietário da empresa. 

Quando o autor cita o total de pagamentos aos fatores de 

produção, refere-se à somatória dos custos contratuais e 

custos não contratuais subdivididos em três partes: 

a) - Custos contratuais inevitáveis (ncustos 

Pode existir uma quantia rnfnima que a 

empresa está obrigada a pagar aos fatores de produção 

Independentemente do que faça, ou seja, são os custos que 

não podem ser evitados. A distinção entre custos fixos e 

custos variáveis depende da ampl itude de escolha aberta à 

firma. Alguns custo~ pOdem ser evitados se a firma abandona 

o ramo, mas não podem ser evitados enquanto a firma estiver 

produzindo alguma quantIdade de produto. Se a amplitude de 

escolha .n§o Incluir a possibl I Idade de abandonar o negócio 

tais custos serão custos fixos. 
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b) - Custos contratuais evitáveis ("custos 

variáveis"): 

Estes custos dependem da qual1ticia<1e 

produzida. Os custos variáveiS são os que podem ser 

ev I tadcs, se as poss i b I I I dades de esco lha da empresa 

Incluirem a aiternatlva de fechar o negócio. 

c) - Custos não contratuais ( nlucrosn ); 

Existem pagamentos a fatores de produção 

cUjo montante depende das receitas realizadas efetivamente 

pela empresa. Estes são os custos nlo contratuais. Este 

montante é Igual à diferença entre receitas totais e os 

custos contratuais totais e devem ser recebidos pelo dono 

da capacidade empresarial. 

designados como lucros. 

Estes pagamentos são geralmente 

Assume-se que o empresário procura minimizar 

os custos contratuais de forma a maximizar os custos não 

contratuais. 

Deve~se destacar aqui a questão da extensão 

de prazo que é definida em função da proporção dos fatores 

variáveis utl I izados no processo de produção. 

Segundo SCHUH (1976) as noções formais da 

extensão de prazo podem ser retratadas pela função de 

produção. Suponha que y=f(x1,x2, ... ,XO), onde y = produção 

e as variáveis. definidas por xl (1= 1,2,3, ... ,n) referem-se 
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aos fatores usados na produção de y. Fixando-se x2, ... ,xn 

em um nfval pré-determinadO e permitindo-se que xl 

varie, fica caracterizado o curto prazo. No outro 

extremo, pOde-se supor que todos os Insumos variam, e Isto 

caracteriza o mais extenso dos prazos. Entre estes dois 

extremos existem todos os poss{vels tipos Intermediários de 

extensão de prazo, nos quais alguns dos fatores são fixos e 

outros pOdem variar. 

Quanto mais fatores são variáveis, a 

produção pode ser expandida a um custo mais 

comparativamente à situação em que somente poucos fatores 

são variáveis. 

Com base nessa classificação dos custos 

pOde-se determinar a curva de custos totais de produção e 

desta, pOdem-se obter as seguintes categorias de custos: 

Custo fixo médio, obtido dividindo-se o 

custo fixo tota I pe I a produção tota I. O custo f i xo 

médio diminui quando a produção cresce. 

Custo variável médio, obtido dividindo-se o 

custo variável total pela produção total. 

Custo total médio é obtido pela divisão do 

custo total pela produção total J ou seja, o custo total é a 

soma vertical 

médio. 

das curvas de custo fixo médio e variável 

Custo margi nal é o acréscimo no custo total 

atrlbufvel ao acréscimo de uma unidade na produção. 
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2.2. Estruturas de cálculo dos custos de produção 

Neste (tem serão apresentadas as e8~rutura5 

de cálculo de custos de produção destacando os métodos de 

cálculo convencionaI e do custo anualllado equivalente. 

2.2.1. Método convencionai 

Antes de descrever os componentes da 

estrutura de custo uti I Izada no método convencionai serão 

apresentados alguns comentários conceituais sobre alguns 

(tens que tem gerado polêmica quando da análise de 

diferentes estudos de custos. 

Um aspecto, que deve ficar claro, é a 

distinção entre orçamentos ou estimativas de custos e 

custos propriamente ditos. 

Segundo NEVES & SHIROTA ( 1987) a elaboração 

das p I ao I I has de custos se rea I i za em do i s momen tos 

distintos: 

Antes do Início do ano agrícola: 

SJtuação n ex-ante". São estimativas de custos elaboradas 

processo de produção. Estes antes de 

orçamentos 

se 

são 

iniciar o 

utll i zados para atender aos seguintes 

objetivos dos agentes econômicos: 

Produtor 

sistemas de produção. 

Individual: Planejamento 

Cooperativas, associações de 

dos 

classe 
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(agregado de produtores): Planejamento, pt'ev/são de 

estoques de Insumos e produtos, reivindicação de preços. 

Governo: OI'lentação de pol ftica agrícola. 

(2) Após o término do ano agrfcola: Situação 

"ex-post". Tem-se, neste caso, o custo propriamente dito. 

Este custo é determinado após o desenvolvimento da safra, 

baseado em dados efetivamente rea I I zados. o custo 

propriamente dito é fundamental para os agentes econômicos 

conforme segue: 

Produtor Individuai: Controle e 

rentabilidade dos sistemas de produção. 

Cooperativas, associações de classe: Sistema 

de controle, estimativas de re~tabl I Idade e apoio para o 

próximo planejamento. 

Governo: Controle e subs{dlo para futuras 

pol ftlcas. 

Outro aspecto Importante é a distinção entre 

funções de custos e equações de custos. 

Segundo NORONHA ( 1988) os estudos de 

funções de custos de produção, em geral I são estimativas de 

custo médio, tendo como objetivo anal isa'r o tamantlo ótimo 

da empresa. Os Instrumentos básicos utl I Izados para estimar 

as funções de custos são métodos econométrlcos e de 

pesquisa oper'uclonal, com base em séries 

dados coletados através de amostragem do 

sectlon". Quando se estima função de custo 

temporais ou 

tIpo "cross

médio, por 
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exemplo, está se pressupondo, necessariamente, que todos os 

produtores da amostra estão produzindo com eficiência 

alocatlva máxima. No entanto, quando se calcula a equação 

de custo de produção para uma unidade produtiva qualquer, 

estamos interessados exatamente em Identificar possíveiS 

falhas na alocação de recursos para posterior correção. 

No caso de uma função, ela pode ser colocada 

no espaço - custo médio ( y ) quantidade produzida ( x ) -

dos eixos cartesianos. No caso da equação de custo temos 

apenas u~ ponto neste mesmo espaço, formado pela média dos 

~uBtos médios de todas 8S empresas da amostra. 

Para esta pesquisa o que Interessa são as 

equações de custo e não as funções de custo. 

A estrutura de Busto total de produção, 

adotada no método convencionai, compõe-se de todos os 

Itens que entram direta ou Indiretamente na obtenção do 

produto. Na teoria os componentes dos custos de produção 

são classificados em custos fixos e custos varlãveis. 

A. Custos fixos 

a) Depreciação 

Segundo NORONHA (1987) depreciação é uma 

reserva contábl I destinada a gerar fundos para a 

substituição do capital Investido em bens produtivos de 

longa duração. f uma forma que a empresa possui de 
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recuperar o bem de capital, repondo-o, quando tornado 

economicamente inútl I. Os custos com depreciação podem ser 

devido ao desgaste ffsico ( depreciação física) ou devido 

às Inovações 

(depreciação 

tecnológicas ocorridas ao 

econômica ou obsolescência 

longo dos anos 

). No caso do 

desgaste f{sjco, do ponto de vista rigorosamente teórico, Ó 

um ítem de custo variável. Entretanto para efeito de 

cálcUlo admite-se que, Juntamente com a depreciação dos 

demais f tens, componha uma parcela do custo fixo. 

b) Mão-de-obra fixa 

São consideradas as despesas efetuadas para 

remuneração dos trabalhadores permanentes, tais como: 

capataz, tratorista, responsável técnico e outros. Os 

encargos sociais devem ser considerados de acordo com a 

legislação pertinente. Se for utilizada mão-de-obra 

fam! I lar na produção e a mesma não tinha uso produtivo 

anteriormente, seu custo de oportunidade é zero, mas se 

estava empregada antes, seu custo será dado pelo salário 

que deixará de ganhar no melhor emprego alternativo. 

c) Seguros, taxas e impostos 

Para taxas e impostos, uti Ilzar os 

procedimentos constantes nas normas tributárias. O seguro é 

calculado sobre o valor médio dos bens, sendo que as 
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ai (quotas variam de acordo com o risco a que está sujeito 

cada bem de capital. Recomenda-se considerar as ai (quotas 

que são uti I izadas pelas empresas seguradoras. 

d) Juros sobre os fatores fixos de produção 

As remunerações dos diferentes fatores de 

produção dependem, obviamente, das condições de procura e 

oferta para o setor. Essas, determinam as quantidades 

realmente· empregadas dos vários fatores arrendados e, 

através das curvas de oferta dos fatores, seus preços por 

unidade. 

Por definição, a remuneração sobre o capItal 

ou custo de oportunidade de determinados recursos é o seu 

valor no melhor uso alternativo. Segundo FERGUSON (1976) o 

custo alternativo ou de oportunidade da produção de uma 

mercadoria x é o montante da mercadoria y que deve ser 

sacrificado, a fim de que 'os recursos sejam alocados para 

produzir x em vez de y. 

POde-se analisar mais detalhadamente a 

~emuneração dos 3 principais fatores de produção: 

administração 

adequado que 

d.1) Capital investido em terras 

Este é um ponto controvertido na 

rural, pois não se dispõe de um método 

possa prever todas as diferentes situações 
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encontradas. 

válida, sua 

Embora a Idéia do custo de oportunidade seja 

determinação não é tão simples. Pode-se 

destacar os seguintes casos: 

Primeiro caso: O empresáriO rural não é dono 

da terra e para usá-Ia paga aluguel a terceiros em dinheiro 

ou em percentual da produção. Neste caso, a remuneração do 

fator terra será o valor estipUlado pelo aluguel ou no caso 

de aluguel em espéCie, usar o preço esperado para o 

produto, para calcular o valor monetário do aluguel. 

SegundO 

proprietário da terra, 

caso: o empresáriO rural é 

porém ele tem a opção entre plantar 

em sua propriedade ou arrendá-Ia a outrém. Se ele escolher 

a alternativa de arrendar a terra, este caso se torna 

idêntico ao anterior. Porém, se o empresáriO decidir 

cultivar sua própria terra ele deverá remunerá-Ia de acordo 

com o uso alternativo que a terra poderia ter. Normalmente 

considera-se como custo, o valor que pOderia ser obtido com 

o arrendamento dessa área. ! Importante lembrar que se a 

terra está ociosa e não existir ninguém interessado em 

alugar ou comprar a área em estudo, seu custo de 

oportunidade é zero. 

BARROS (1945) argumenta que a legitimidade 

do Juro. como f tem que deve Integrar o custo da produção é 

reconhecida por todos, quando o Juro recai sobre bens de 

capital, tais como animais, benfeitorias e equipamentos. 

Quanto ao ca~o do Juro sobre a terra muito se tem escrito a 
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respeito, mas desde que se tome esta como pertencente à 

categoria genérica do capital em conceito técnico, não há 

dúvida de que sobre ela tem de pesar o ônus do Juro. 

Invocando-se o conceito Jurídico do capital vê-se de 

Imediato que seria absurdo não considerar legftlma a 

cobrança de juros, por parte de particulares, desde que se 

tem como reconhecida a propriedade privada. E tomando-se o 

capital no seu conceito técnico, Isto é, de fator da 

produção que presta relevantes serviços à empresa, 

posslbi I itando o empresário obter vantagens, só temos que 

reconhecer que esse capital deve ser remunerado. 

Nos EEUU, o Unlted States Depar~ament of 

Agrlculture USDA (1976) não sugere uma 6nicB forma, mas 

calcula o custo da terra de 6 formas. A primeira, valoriza 

a terra ao preço de mercado corrente, 

custo mais elevado dos seis critérios; 

produzindo sempre o 

a segunda, usa o 

preço de mercado ao tempo em que foi adquirida. Nestas duas 

situações multipl ica-se esses valores pela taxa de juros 

determinado pelo "Federal land 8ank u para cada distrito. O 

terceiro método, toma o valor do arrendamento em espécie ou 

proporção fixa do produto. O quarto método, considera o 

arrendamento em dinheiro. O quinto método é uma composição 

das duas formas de arrendamento (proporção fixa e em 

dinheiro), com o valor corrente de mercado; enquanto que o 

sexto é Idêntico ao quinto, exceto que toma o valor médio 

de aquisição no mercado. 
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d.2) Capital Investido em outros ativos fixos 

A remuneração do capital é definida como a 

taxa de retorno que o capital empregado na produção 

agrrcola obteria em Investimento alternativo. Representa a 

oportunidade perdida pelo produtor ao deixar de apl tcar o 

mesmo montante de recursos na melhor alternatIva. 

Os trabalhos mais conhecidos que procuram 

estimar os custos de oportunidade do capital no Brasl I são 

os de LANGONI (1970), BACHA (1971) e CONTADOR (1975). Os 

trabalhos de Langonl e Bacha Indicam que o custo médio de 

oportunidade do capital para todos os setores da economia 

estaria em torno de 15,00% ao ano. Os dados básicos 

ut i I i zados nos cálculos foram coletados pela Fundação 

Deve-se ressaltar que a metodologia de 

por Langonl e Bacha não considera a 

Getúl io 

cálculo 

Vargas. 

adotada 

heterogeneidade dos ramos de atividade quanto ao risco. 

Setores com elevada varlabl I idade nas taxas de retorno 

foram alinhados ao lado de setores com baixo risco e daí 

obtido o retorno médio. 

CONTADOR (1975) estimou para o Brasi I, 

o custo de oportunidade do capital em condições de risco, 

para o perrodo de 1955/68 e chegou às seguintes taxas 

anuais de retorno do capital: 

agricultura: 6,86% 

Indústria: 14,80% 

. c omé r c I o : 13, 19% 
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De acordo com os dados obtidos por 

Contador, a melhor alternativa do capItal estava no setor 

Industrial. Possivelmente, hoje, estas taxas tenham sofrIdo 

alterações. No entanto, não se dispõe de registro de 

estudos recentes ava I i ando a taxa de retorno dos 

Investimentos do setor agrfcols num perfodo de tempo 

relativamente longo. 

d.3) Empresário 

Segundo FRIEOMAN (1971) a capacidade 

empresarial do Indivíduo pode caracterizar-se por uma 

função de produção que indica a quantidade máxima,que ele é 

capaz de produzir sob condições dadas e com quantidades 

dadas de recursos próprios ou arrendados. Se xi representa 

a quantidade de produto produzida pelo indivíduo e 

a,b,c, ... as quantidades dos diferentes fatores de produção 

usados, pOderemos conceber xi = fi(a,b,c, ... ) como uma 

função de produção do indivíduo I. 

Considerando-se 2 Indlvfduos e .I, se 

fl(a,b,c, ... ) ) fj(s,b,c, ... ) para todos os valores de 

a,b,c, ... , poderemos dizer que o indivfduo I tem capacidade 

empresar'lal maior do que o Indivíduo j. No entanto, em 

geral não há razão para se esperar que essa relação ocorra. 

Para alguns conjuntos de a,b,c, ... , fi será maior do que 

fj; para outros será menor. Se esse for o caso, não haverá 

maneira de comparar, inequivocamente, as capacidades 
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empresariais dos dois Indlv(duos. 

A partir da análise teórica apresentada, 

vale a pena discutir com mais detalhes as remunerações do 

que foi chamado de capacidade em~resarlal. Para Isto, 

coloca-se na figura 1 curvas de custo para duas firmas com 

diferente capacidade empresarial. 

Preço e cuslo . Prero e cuslo Preço 

C.Mo. 

o 

D 

..... ---------q '----------q t..-_________ 9 
firmo A firmo B Indú~!lia 

FIGURA 1 - Curvas de custo de uma firma de alta 

empresarial ( A) I de uma firma 

capacidade 

de baixa 

capacl'dade empresarial operando no I Imite (S) e 

de oferta e demanda da Indústria em causa. 

o lado direito da figura mostra a 

intersecção das curvas de oferta e demanda da Indústria 

para determinação do p'reço do produto. Se Imaginarmos que 
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existem firmas caracterizadas por elevada capacidade 

empresarial (firma A) e firmas caracterizadas por baixa 

capaCidade empresarial (firma B), em equl I rbrlo, as 

primeiras Irão ~uferlr uma renda econômica para seu fator 

escasso, o talento. Esta renda é consistente com o 

equl I fbrio a longo prazo, em que não haja custos fixos, 

uma vez que só desaparecerá com a concorrência devido à 

entrada de talento superior na indústria. Os custos totais 

são resultado ou consequência do equi I fbrio final 

determinante desse aqui I íbrlo. 

e não 

Tendo em vista que a situação apresentada no 

gráfico anterior é uma posição particular a curto prazo, a 

área sombreada I n c I u I I não apenas a remuneração da 

capacidade empresarial, mas também 05 custos fixos. A 

remuneração da capacidade empresarial será zero a longo 

prazo para todas as empresas que estiverem na situação da 

firma B. A condição para 1550 é que haja um 

suficientemente grande de empresas que tenham 

variáveis médios mfnimos idênticos. 

B. Gustos variáveis 

a) Despesas com máquinas 

a.1) Combustíveis e lubrificantes 

número 

custos 

Os gastos com consumo de combustfvels e 

lubrificantes fazem parte dos custos variáveis. 
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8.2) Conservação e reparos ( manutenção) 

Por conservação e reparos de máquinas 

entende-se o conjunto de dispêndios necessários para a 

manutenção das mesmas em condições de uso, abrangendo 

utilização tanto aqueles que ocorrem durante o perfodo de 

das máquinas, como aqueles que são rea I i zados, 

regularmente, após o término das atividades agr(colas. 

b) Despesas com Implementos e utensíl ios 

Os custos variáveis decorrentes da 

uti I ização dos Implementos e utensíl ios são basicamente as 

d e s p e s a s c o m I i m p e z a, 9 r a xa e ma n u te n ç ã o dos me s mos . 

c) Despesas com animais de trabalho 

As despesas com animais de trabalho são 

aquelas decorrentes da manutenção dos animais incluindo as 

despesas de medicamentos, alimentação e manejo. 

Instalações, 

(proprietário 

direta ou 

d) Despesas de manutenção de benfeitorias 

As despesas devidas à manutenção de 

cercas, casas de empregados e administrador 

ou não) e outras benfeitorias que 

Indiretamente I igadas à obtenção 

estejam 

de um 

determinado produto, devem ser consideradas. 
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e) Serviços de aluguel 

Gorrespondem aos custos referentes à 

contratação de serviços de terceiros ( serviços mecânicos e 

aluguel ). 

f) Mão-de-obra temporária 

Os custos com mãO-de-obra temporária são 

obtidos de conformidade com a diária paga pa I' a o 

trabalhador na execução de diferentes atividades, Incluindo 

os encargos trabalhistas. 

9) Insumos 

Refere-se aos gastos com insumos consumidos 

por unidade de área ( fert! Ilzantes, defensivos, 

sementes, .. , ). 

h) Transporte externo 

Refere-se ao custo do transporte do produto 

do estabelecimento produtor até o armazém do comerciante 

(cerealista, cooperativa, usina, Indústria, etc.,,), 

I) Recepção, secagem, limpeza e embalagem 

Face à necessidade do produto ser armazenado 

seco e limpo ( quando é o caso ), consideram-se como custo 

de produção as despesas decorrentes da recepção, secagem e 
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limpeza do produto. Quando necessário embalagem para 

transporte e/ou armazenamento do produto, 

também devem ser computados. 

j) Assistência técnica 

seus custos 

Refere-se aos gastos para pagamenta do 

projeto técnico e da assistência técnica. 

I) Seguros de produção 

PROAGRO e outros, de acordo com as normas 

vigentes. 

m) Custos financeiros 

São os encargos fi~anceiros incidentes sobre 

o capital de giro empregado na obtenção de determinado 

produto, podendo ser enquadrado em: 

Recursos de Crédito Rural (MCR-18 ) 

Taxas de acordo com as normas do BACEN . 

. Recursos Complementares (financiado) 

Taxas de mercado . 

• Recursos Próprios - Custo de oportunidade. 

n) Despesas gerais 

São todas as despesas que se referem à 

empresa como um todo e que variam de acordo com as 

diferentes atividades que estão sendo consideradas. 
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2.2.2. Método do custo anual Izado equivalente 

Recentemente, no Bras i I , está sendo 

ti t I I I z a d o o mé t o d o ti o cus t o a nua I I z a d o e qui vaI e n te (t e o r I a 

do Investimento em bens de pt'odução), como método 

alternativo ao convencional, no cálculo dos custos de 

produção na agricultura para explorações perenes. 

Este método alternativo, proposto por ARRUDA 

(1982), exige que, inicialmente, S8 defina a vida óti I da 

exploração perene. Em seguida define-se o fluxo de custos, 

por hectare, para todos os anos do perfodo de vida útl I da 

explora\~~io. 

Uma vez estimados 06 custos anuais, procede-

se à atualização dos custos ãtravés da aplicação de 

coeficientes de valor atual CCVA) ou fator de desconto 

derivados pela forma: 

onde: 

1 
CVAn = -----------

n 
C t + r ) 

CVA = Coeficiente de valor atual 

r = Taxa de desconto relevante 

n = Nómero de anos 

Estes n custos anuais, convertidos ano a ano 

para valor atual pelos coeficientes respectivos, são 

somados, gerando o custo total atual. O valor presente do 
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custo total, assim calculado, é em seguida desdobrado em 

custo anual uniforme equivalente utilizando o fator de 

atua I I zação (fator de recuperação de capital - CRC) 

conforme NORONHA (1987, p.118): 

onde: 

por hectare, 

CRC = 

n 
( 1 + I ) 

n 
(1+1) -1 

CRC = Coeficiente recuperação capital 

= Taxa de Juros reais 

n = Número de anos 

o mesmo procedimento é feito com a produção 

gerando o rendimento anua! equivalente. Em 

seguida divide-se o custo anual equivalente pelo rendimento 

anual equivalente obtendo-se o custo médio anual fzado 

equivalente. 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos da análise dos 

diferentes estudos de custos de produção serão apresentados 

obsel'vando três etapas' distintas. Na primeira serão 

discutidos aspectos históricos dos estudos de custos de 

produção. Na segunda serão discutidos os resultados da 

anál Iss dos diferentes métodos e critérios de cálculo dos 

custos. E, na terceira etapa será apresentado o cálculo dos 

custos de produção de leite, trigo e laranja de 

acordo com os métodos e critérios de cálculo propostos pela 

maioria dos estudos. 

3.1. Revisão histórica d6s estudos de custos de produção 

no Bras I t 

Grande número de trabalhos têm sido 

realizados, objetivando determinar custos de produção na 

agropecuária, baseados em métodos especfficos de acordo 

com os Interesses de cada agente econômico. 

A presente pesquisa fundamenta-se em 33 

estudos de custos de produção elaborados por diferentes 

agentes econômicos conforme se pode observar na tabela 1. 
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TABELA 1 - Relação dos estudos de custos de produção 

ana I I sados nesta pesqu I 5a 

Agente 
econômico 

Representação 

CFP <1987 ) Governo 

IEA (1988) Governo 

IEA <1989 ) Governo 

SEAB/DERAL (1990) Governo 

SEAB/OERAl ( 1988 ) Govef'no 

FGV/IAA/IBRE (1982) Governo 

IRGA (1982) Governo 

GOMES, et a I j i (1989) Governo 

RIBEIRO, J • L • (1969 ) ens./pesq. 

VIEIRA, M.S.X. (1969) ens./pesq. 

SOORZEIESKI, 0.(1971) ens./pesq. 

BENEVENUTO, A. (1971) ens./pesq. 

Y AMAGU I SH I , C.T.(1972)ens./pesq. 

MAGALHÃES, O.F.(1974) ens./pesq. 

GRAÇA, l • R • ( 1 976 ) ens./pesq. 

ARRUDA, Z. J. (1982) ens./pesq. 

ARRUDA, S. T. (1986) ens./pesq. 

NEVES, E.M. ( 1 988 ) ens./pesq. 

FECOTRIGO(1985) produtor 

OCEPAR ( 1986 ) produtor 

OCEPAR (1988) produtor 

Momento 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-post 

ex-post 

ex-post 

ex-post 

ex-post 

ex-post 

ex-post 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

ex-ante 

Culturns/ 
explorações 

anuais 

anuais 

perenes 

anuais 

perenes 

perenes 

anuais 

perenes 

anuais 

perenes 

anuais 

anuais 

anuais 

perenes 

anuais 

perenes 

perenes 

perenes 

anuais 

anuais 

perenes 



TABELA 1 - continuação 

Agente 
econômico 

representação 
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momento culturas/ 
explorações 

_._--------------_._--~---------------~-----------------------

FAESP (1883) produtor ex-ante anuais 

FAESP (1983) produtor ex-ante perenes 

ORPLANA (1986) produtor ex-ante perenes 

oce (1989) produtor ex-ante anuais 

OCB (1989) produtor ex-ante perenes 

COTRIJU-I (1989) produtor e)(-ante anuais 

CCLPL ( 1981) produtor ex-ante anuais 

COTIA (1987) produtor ex-ante anuais 

OCESC (1989) produtor ex-ante anuais 

OCESC (1989) produtor ex-ante perenes 

BRANDííO, E. D. ( 1956 ) seminário ex-ante perenes 

SEMINÁRIOS (1987) seminário ex-ante anuais 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações de 

pesquisa 

De acordo com a tabela 1, observa-se que 

39,40% dos estudos foram elaborados por agentes econômicos 

representativos da classe produtora, 30 / 30% por agentes 

econômicos representantes de ensino e pesquisai 24,24% por 

agentes econômicos ligados ao governo e 6,06% por trabalhos 

elaborados a partir de encontros ou para serem apresentados 

em eventos técnicos. 

Os estudos de custos analisados são l em sua 
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maioria, estimativas de custos (78,79%) sendo que 05 

restantes (21,21%) são classificados como cálculos ex-post 

de custos. Considerando apenas os estudos de custos do tipo 

"ex-post", observa-se que todos foram elaborados por 

entidades de ensino e pesquisa. Constata-se, assim, que os 

estudos de 

basicamente, 

custos do tipo ex-post são rea I I zados, 

pelas entidades de ensino e pesquisa através 

de teses de mestrado. 

Destaca-se, ainda, o fato de que 54,55% dos 

estudos analisados referem-se a explorações temporárias e 

45,Q5% a explorações perenes. Com referência às explorações 

perenes Observa-se, em alguns estudos mais 

utilização da teol'ia de investimento em bens 

recentes, a 

de produção 

para estimar os seus custos. Dentre os 15 estudos que 

calculam os custos de produção para explorações perenes, 

20,00% fazem uso da teoria de investimento em bens de 

produção. Este método velp sendo ut! flzado em estudos 

acadêmicos e de pesquisa. Nenhum dos estudos elaborados 

pelas entidades' Igadas ao Governo e aos prOdutores rurais 

uti I Izou a teoria de Investimento em bens de produção para 

fazer suas estimativas de custos. 

Na sequêncla, apresentam-se alguns estudos 

de custos procurando destacar os objetiVOS, o modelo 

adotado e o método de amostragem utl' Izados pelos 

diferentes agentes econômicos. 
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3.1.1. Instituições oficiais 

Dentre os primeiros estudos de custos de 

produção, elaborados por agentes econômicos ligados ao 

Governo, encontra-se o do MINISTéRIO DA AGRICULTURA (MA) 

(1949) que realizou levantamento de custos de produção nos 

Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 

Paulo, objetivando obter subsfdios à pol ftlca de preços e 

à vlabi I Idade do crédito agrfcola. O estudo considerou a 

estrutura de custo total de produção, sendo que foi adotada 

a amostragem Intencional, complementada com a conceituação 

comerciai local, a crftlca estatfstica e o depoimento dos 

agrônomos regionais, na coleta e ,análise dos dados. 

Quase na mesma época em que o Ministórlo da 

Agricultura Iniciava seus estudos de custos, B DIVISÃO DE 

ECONOMIA RURAL (1949), hoje Instituto de Economia Agrfcofa 

- IEA, elaborava os seus primeiros estudos de custos de 

produção com o objetivo de subsidiar as autoridades 

governamentais na elaboração das pol ftlcas agrfcolas e a 

todos os agentes envolvidos direta ou Indiretamente com o 

setor. Até 1.972 o fEA calculava o custo total de prOdução 

composto pelas despesas diretas, Indiretas, além da 

remunerflção do empresário, do capital circulante, do 

capital fixo em Instalações e do capital fixo de 

exploração. A partir de 1.972, passou a utl I Izar outra 

estrutura de cálculo de custo, denominada de custo 
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operacional de produção, a qual permanece até hoje. Essa 

estrutura compõe-se dos (tens representados pelas despesas 

diretas e pela parcela dos custos Indiretos composta pela 

depreciação dos bens duráveis uti I izados no processo 

produtivo. As Informações necessárias são obtidas átravés 

de levantamentos de campo, Junto aos produtores amostrados, 

nas principais regiões produtoras do Estado. 

A COMPANHIA DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇãO 

(CFP) (1979) vem realizando estudos de custos de produção 

para o Ministério 

subsidiar o Governo 

da Agricultura, com o objetivo de 

de no estabelecimento de políticas 

preços para os produtos agrfcolas. A CFP adota a estrutura 

de custo total de produção, calculado com base em dados 

obtidos em pesquisa empírica d~8envD!vida em 1.979/80 e 

atual izeda sistematicamente para incorporar as inovações 

tecnológicas. A CFP dispõe de dois conjuntos de 

coeficientes técnicos representativos das regiões Centro-

sul e Nordeste, posslbi 1 itando desta forma, 

estimatl~as de custos de produção para todos os 

que Integram a pauta dos produtos amparados pela 

de preços mfnlmos do Governo. 

real Izar 

pl'odutos 

pai ftica 

No Estado do Paraná, Importante pela sua 

significativa partiCipação na produção agrfcola nacional, o 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL da SECRETARIA DA AGRICULTURA 

E ABASTECIMENTO (SEAB/DERAL) (1981 ) embasada em dados 

obtidos junto aos técnicos de seus escritórios regionais, 
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estimou os custos de produção das principais culturas 

p~oduzldas no Estado. Adotou a estrutura de custo total de 

produção, sendo que a metodologia de cálculo utl I Izada se 

aproxima muito da preconizada pela CfP. Os objetiVOS dos 

estudos de custos, elaborados pela entidade, são de 

fornecer subsfdios para pai ftlca agrfcola estadual e 

federal. 

No setor de cana-de-aç6car, matéria-prima 

para produção de açúcar e álcool, após o compromisso do 

governo em desenvolver um programa ele combustfvel 

alternativo ao petróleo, muitos estudos passaram a ser 

feitos, sendo que a FUNDAÇiO GETúLIO VARGAS (FGV} (1882) a 

partir de pesquisas de campo real izadas nos principais 

Estados produtores estimou os custos de produção da cana

de-açúcar, 05 quais vem sendo uti I izados pelo Governo 

Federal como subsfdio para fixação dos. preços do produto a 

serem pagos aos produtores. Golaboraram na elaboração e 

levantamento de dados além da FGV, também o Instituto do 

Açúcar e Álcool e o Instituto Brasileiro de Economia. 

A SecretarIa da Agricultura do Rio Grande do 

Sul, Estado que se destaca nacionalmente pela produção de 

arroz Irrigado, estimou através do INSTITUTO RIOGRANDENSE 

00 ARROZ (IRGA) (1982) o custo total de produção do arroz 

Irrigado, baseado em dados obtidos de questionários 

própriOS, com 

federal preços 

o objetivo de reivindicar Junto ao Governo 

mínimos para o produto. A propriedade 
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considerada no estudo é de 100 hectares. Destaca-se o fato 

de que o IRGA vem realizando um rfgido acompanhamento dos 

produtores de arroz irrigado, no Estado, dispondo desta 

forma de um banco de dados rico em Informações. 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA através do CE~TRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO 

DE LEITE (EMBRAPA - CNPGL) (1987) atendendo convite 

formulado pela Gomissão Permanente do Setor Leiteiro (CPSL) 

sob a presidência do Ministro da Agricultura elaborou uma 

proposta de plani lha de custos de produção de leite. Esta 

plani lha foi discutida em encontro promovido pelo GNPGL com 

a participação além de membros da GPS1, de pesquisadores, 

professores, extenslonlstas, produtores e I fderes do setor 

leiteiro. Na oportunidade, foi escolhido o modelo fislco do 

sistema de produção de leite do GNPGL, onde os coeficientes 

técnicos vinham sendo acompanhados há 10 anos, para serem 

seguidos como padrão. Neste caso deve-se destacar que os 

coeficientes técnicos para a tecnologia-objetIvo proposta 

estão acima dos padrões tecnológicos médios atualmente 

adotados. 

3.1.2. Entidades de ensino e pesquisa 

Encontram-se Inúmeros estudos de funções de 

custos de produção, realizados através de programas de 

mestrado e doutorado em economia agrária, com o objetivo de 
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anal isar o tamanho ótimo da empresa. Porém, nesta pesquisa 

serão anallssdos aqueles estudos que, além das funções de 

custos, também apresentam as equações de custos. As 

equações de custos trazem Informações óte!s e que auxl I iam 

a atingir os objetivos desta pesquisa. 

Faz-se, a seguir, referência a algumas teses 

de mestrado desenvolvidas na Universidade Federal de 

Viçosa-MG, como é o caso da pesquisa realizada por RIBEIRO 

(1969), que estimou os custos fiXOS, variáveis e totais da 

produção de arroz, no Municfplo de Dourados, Estado de Mato 

Grosso, no ano agrfcola 1967/68. Os dados foram obtidos em 

70 propriedades agrfcolas, selecionadas aleatoriamente, e 

separadas em 10 extratos, segundo a área plantada. 

VIEIRA (1969) estimou os custos de produção 

de leite das empresas fi I iadas às cooperativas de Bicas, 

Guarani, Pequerl, Rochedo de r-lInas e São João Nepomuceno, 

situadas na Zona da Mata Mineira, no período de julho de 

1867 e junho de 1968. Esta região é uma das mais antigas da 

Bacia Leiteira da Guanabara. O autor tra~alhou com dados 

levantados através de questionários previamente testados em 

uma amostra Intencional de 120 produtores. O autor separou 

os produtores em 4 extratos, segundo o volume de produção. 

O custo total foi subdividido em custos fixos e variáveis. 

VIEIRA (1968) comparou, também, os encargos do perfodo seco 

com os do períOdO das águas e verificou que somente as 

despesas com ai imentação e mão de obra são 
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signlflcat!vamente diferentes nas 2 épocas e que o primeiro 

é superior ao das águas em mais do dobro. 

produção 

empresas, 

MAGALHIES (1974) estudou os custos de 

de leite para três diferentes extratos de 

classificadas segundo o volume de produção e, 

situadas na Bacia Leltei~a do Sul do estado do Espfrlto 

Santo. O perfodo de tempo considerado foi de outubro de 

1972 à setembro de 1973, englobando o perfodo das águas de 

outubro de 1972 à março de 1973 e o perfodo da seca, que se 

estendeu desta data até setembro de 1973. Os dados 

anal i sados no traba 1 ho foram levantados através de 

questionários, previamente testados I. em uma amostra ao 

acaso de 237 produtores distribqfdos em toda a região. O 

custo total foi subdividido em custos fixos e variáveis, 

sendo que o custo total médio da produção de leite no 

períOdO da seca é de aproximadamente 34~ superior ao custo 

de produção no período das águas. 

Apresentam-se a seguir algumas teses 

desenvolvldadas no Departamento de Economia e Sociologia 

Rural da USP - Campus de Plracicaba , que também tratam do 

assunto, como é o caso de SODRZE I ESK I (1971) que ana I I sou 

alguns aspectos dos custos de produção da cultura do 

tomatel~o no munlc(plo de Indalatuba , São Paulo. O modelo 

matemático escolhido para estimar as relações de custo foi 

a equação da forma quadrática e o ajustamento pelo método 

dos mínimos quadrados. Os dados uti I Izados na pesquisa 
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foram obtidos através de entrevista realizada diretamente 

com 58 produtores. O custo total de produção foi 

pela somatória dos custos fixos e variáveis. 

E, no mesmo ano BENEVENUTO 

obtido 

( 1 971 ) 

objetivando analisar as relações de custo de produção do 

pesquisou Junto a 64 agricultores de uma amostra 

escolhida ao acaso do universo de produtores do munic(Plo 

de Guerra, Estado de São Paulo. Para estimar a relação 

entre custo médio e cada uma das variáveis, rendimento e 

área cultivada, Isoladamente, foram testados os modelos 

quadrático e hiperbólico. O custo total foi subdividido em 

fixo e variável. 

Outro trabalho acadômlco que merece destaque 

é a tese de mestrado de YAMAGUISAI (1972) que a partir de 

uma amostra de 47 produtores da algodão do Munlcfplo de 

Leme, Estado de São Paulo, estimou as funções de custo de 

produção, relacionando os custos unitários com área 

cultivada, produção total e rendimento cultural. O modelo 

matemátlto adotado foi o quadrático e o iJustamento pelo 

método dos mfnlmos quadrados. O custo total de produção foi 

subdividido em custo fixo e custo variável. 

na área de estudos acadêmicos, 

apresenta-se um importante trabalho, realizado com bastante 

detalhamento por GRACA (1976) que calculou os custos de 

produç§o de soja com base em dados obtidos Junto a 91 

produtores do Munlcfplo de Palotlna e 57 do Municfplo de 
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Ponta Grossa, objetivando estudar as relações de custo de 

produção da cultura da soja nos dois munlcfplos, na safra 

1.974/75. Para estimar as relações entre custo médio e 

custo variável médio e de cada uma das variáveis, 

rendimento, área e produção foram testados 05 modelos 

quadráticos e hiperbólico. O custo total foi subdividido em 

custo fixo e variável. 

Importante citar que ARRUDA ( EMBRAPA 

(1982) elaborou estimativa de custo d e i' o I' ma ç ã o e 

c o n s e r v a ç ã o d e p a s t a 9 e n s p a r a a r e 9 í ã o c e n t " o .- o e 5 t e d o 

Bras i I , utl I i zando a teor I a de i nvestlmento em bens de 

produção. Este trabalho reveste-se de importância por ter 

Sido, talvez, o primell'o a utilizar a teoria de 

investimento em bens de produção~ para calcular custos no 

Brasil. O autor analisa 22 sistemas de pastagens diferentes 

com base em dados obtidos e observados por técnicos e 

produtores de bovinos. 

Em sua tese de mestrado apresentada no 

Departamento de Economia e Sociologia Rural da USP - Campus 

de Piracicaba, ARRUDA (1886) anallsDu as estruturas de 

~usto dos sistemas de produção em uso no Estado de São 

Paulo e determinou os custos médios de produção de borracha 

natural, considerando três nlvels de produtlvldade por 

hectare/ano. Uti I Izou a teoria de Investimento em bens de 

produção, apropriando os custos para o horizonte temporal 

da cultura, estimado em 27 anos. Os dados básicos foram 
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coletados em duas regiões do Estado de São Paulo: Vale do 

R~belra e São José do Rio Preto, total izando 32 produtores 

entrevistados. 

NEVES et ai i I (1988) elaboraram estimativa 

de custos de produção de laranja nas regiões de São José do 

Rio Preto e Ribeirão Preto. Os autores utl Ilzaram, para 

estimar os custos, a teoria de Investimentos em bens de 

produção considerando um horizonte temporal de 25 anos. 

Para a elaboração das plan! lhas de coeficientes técnicos, 

materIais, insumos e capital fixo foram efetuados 

levantamentos de dados primários Junto aos produtores e 

técnicos das regiões de produção. Os dados bã51~os foram 

obtidos junto aos produtores e técnicos das duas regiões 

produtoras. Foi determinado inicialmente o fluxo de custos 

para os 25 anos, reportando-se para o ano IniciaI 

das taxas de atual ização de 6%,10% e 12% ao ano. 

3.1.3. 

produtora 

Entidades de representação da 

através 

classe 

Dentre 06 estudos elaborados pelos agentes 

econômicos que representam os produtores rurais destacam-se 

alguns que passarão a ser apresentados na sequêncla. 

Com o desenvolvimento e consolidação do 

movimento cooperativista do Rio Grande do Sul, surgfram os 

primeiros estudos elaborados pelos agricultores organizados 
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sObressaindo-se o estudo daFEDERACÃO DE COOPERATIVAS DE 

TRIGO E SOJA 00 RIO GRANDE DO SUL (FECOTRIGO) (1962), que a 

partir de dados coletados junto aos departamentos t~cnlco5 

das cooperativas fi I ladas e atrav6s de acompanhamentos 

reallzaclo8 em lavouras representativas, vem elaborando 

estudos de custos de produç~o desde 1.962. é adotada 

a orçamentaçio de custos, considerando, atualmente, como 

base de cilculo uma propriedade que cultiva 210 hectares 

por an o. tI fECOTRIGO explica que esta área não fi 

explicitamente uma pl'opl'ledade média ou típica, mas sim um 

conjunto de práticas representativas, nfvels usuais de 

tecnologia e compatlbl I izaç~o com o parque de máqUinaS 

dimensionado. Segundo a entidade, trata-se de um regime de 

explOI'ação 

cUltivos, 

Intensivo pila sob~eposjção contínua 

que objetiva não sobrecarregar o custo final 

de 

e 

prinCipalmente, alocar crlterlosamente 06 custos unlt~rlos 

POI' cultura. O objetivo princIpal destes estudos de custos 

é servir de parâmetro para reivindicar preços mínimo::; e 

valores bislcos de custeio (VSC) Junto às autoridades 

governamentais. 

No Inicio da "década de 70, o movimento 

cooperativista paranaense começava, a ter significativa 

partiCipação na produção agríCOla do Estado, sendo que os 

produtores associados passaram a exigir preços mínImos e 

valores b~slcos de custeio ( VSC suficientes para cobrir 

05 custos totais de produç~o. A partir desta neceSSidade a 



ORGANtZAÇ~O DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ (OGEPAR) 

(197~) com base em dados de amostras de fazendas 

pe~Jqtt I sadas por tócnlcos de diferentes cooperativas 

agricolas do Estado do Paran~, atravós de questlonirlos, 

realizou estudos de custos de IHOdução com o Objetivo 

b~Slco de reivindicar preços minlmos e valores básicos de 

custeio (V6C) Junto ~s autoridades competentes. O critério 

de cálcUlo adotado i o da orçamentaçio de custos, 

utl I fzando a estrutura de custo total de PI'oaução 

subdividida em custos fixos e variáveis, determinados por 

hectare cultivado. PeriOdicamente, s~o realIzadas pesquisas 

para aferir as varlaç5es nas tecnologias de produç~o 

ocorridas no campo. Os c~lculoS dos custos referem-se a 

propriedade mfidla que usa mecanlz~ç~o. 

No Estado de S~o Paulo a fEDERAGÃO DA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE S~O PAULO (FAESP) (1975), tamb6m, 

com o objetivo de embasar reivindIcações de preços minlmos 

vem elaborando, anualmente, desde 1.975, estudos de custos 

de produç50 dos principais produtos agricolas do Estado. Em 

1983 a FAESP elaborou estudo sobre a metodologia de custo 

de prOdução adotada pela Federação, 

de custo total de produção. 

utl I I Zflflào a estrutura 

Representando os prOdutores, a ORGANIZAÇIO 

DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SKO PAULO (ORPLANA) 

(1878) estimou os custos de prOdução da cana-de-aç~car 

para o Estado de São Paulo, com o objetivo de subsidiar 
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suas reivindicações de preços Junto aos 6rg~os federais. 

Esta estimativa abrange todas as despesas com o produto 

desde o preparo do solo e plantio at~ o momento em que o 

produto se encontra na esteira da usina. Os dados originais 

da pesquisa foram obtidos atrav~s de entrevista direta com 

os produtores} se n d o r e a I i z a d a nas r e 9 I õ e s (l e ma I o r 

produç50. Foram entrevistados 150 produtores. 

A estrutura de custo total de produç~o 6 

composta dos custos variivels e fixos} determinados por 

hectare cultivado. O estudo da ORPLANA apresenta} ainda} um 

detalhamento da estrutura de custo total subdlvldindo-a em: 

despesas. diretas} 

margem de lucro. 

Com 

Indiretas} retribUição aos ·fatores e 

o objetivo de representar todo o 

cooperativismo nacional atrav~s de uma proposta de preços 

mínimos e valores bislcos de custeio ( VBC) apoiada por 

todas as lideranças das cooperativas agríCOlas, a 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS (OCS) (1981) vem 

realizando estudos de custos de produç~o dos principais 

prOdutos inclu(dos na pauta dos preços mínimos} com base em 

dados I evantados a parti I' de amostra Intencional, através 

de qUestlonirlos, Junto ~6 cooperativas agríCOlas com o 

apolo das organizações estaduais de cooperativas das 

regiões Sul e Sudeste do país. O critério adotado para o 

c~lcUIO é o da orçamentaç~o de custos} utl I Izando a 

estrutura de custo total de produçâo subdividida em custos 
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varl~ve!s e fixos. A estimativa de custos considera todas 

as etapas da produç50 Inclusive as despesas com recepç50, 

secagem e limpeza do produto na unidade coletora mais 

pr6x!ma do local de produç~o. 

Algumas cooperatIvas 

periodicamente, estudos d~ custos como 

realizam, 

é o caso da 

COOPERATIVA TRITfCOLA SERRANA (COTRIJUI) (1881) que vem 

estimando os custos de prOdução, com base na 

orçamentaç50 dos custos, a parti f' de uma propr I ecla{le 

agrfcola que desenvolve atividades diversificadas. Os 

coeficientes técnicos de produçio foram obtidos a partir de 

acompanhamento feito no Centro de Treinamento da GOTRIJU!. 

A regl~o noroeste do Estado do Rio Grande dO Sul é formada 

por pequenas e meej I as propr I edades, sendo que, segundO a 

GOTR1JUI, a propriedade de 50 hectares considerada no 

estudo i representativa da regl~o. A estrutura de custo 

total de produçio subdividida em custos varj~vels e fixos 

foi adotada, tendo como Objetivo orientaI' os produtores 

bem como servi I' de par~metro para reivindicar 

preços mfnimos Junto ao Governo. 

A COOPERATIVA CENTRAL DE LATICfNIOS 00 

PARANÁ (GCLPL) (1881), 

Asslst6ncla Técnica - OAT, 

através de sua Dlvlsio de 

elaborou uma estimativa de 

custos de produçio para as principais culturas anuais de 

Ponta Grossa-PR, com o objetivo de subsidiar seus técnicos 

na orlcntaç~o dos agricultores fi I lados is cooperativas 
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I igadas à GCLPL. O estudo realizado pelo O/H estima apenas 

os custos diretos das culturas da regiDo. Este estudo vem 

sendo I'eal lzado periodicamente, sempre visando allxi llar o 

produtor na administração de sua propriedade. 

A COOPERATIVA AGRfCOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL (COTIA) (1987) apresentou na IV Reunião 

da Comi ssão Centro Bras i I e I ra de Pesqu I S8 de Tr j go um 

comparativo dos custos operacionais de diferentes regiões 

produtoras de trigo da COTIA. Este estudo anal isa os 

custos em fi regiões da área de ação da cooperativa, 

obedecendo às características e tecnologias predominantes. 

As informações básicas foram levantadas pelos técnicos da 

cooperativa através de questionários Junto à maioria dos 

associados de cada região. As estimativas de custos da 

COTIA tem por objetivo orientar os produtores fi I lados a 

elaborarem seus própriOS custos. 

A ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS 00 ESTADO DE 

SANTA CATARINA (OCESC) (1989), com base em informações 

obtidas Junto aos departamentos técnicos e dirigentes das 

cooperativas 

produção pa,'a 

filiadas, elaborou estimativa dos custos de 

os principais produtos do Estado de Santa 

Catarina. A OCESG considera a estr~tura de custo total de 

produção subdividida em custos variáveis e flxos 1 

objetivando orientar aos produtores cooperados e subsidiar 

as reivindicações de preços mínimos e valores básicos de 

custeio Junto aos órgãos competentes. 
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3.1.4. Outros estudos 

Finalmente, apresentam-se outros estudos de 

custos de produção, importantes, elaborados com objetivos 

de serem apresentados em encontros técnicos ou em 

seminários promovidos para discutir o assunto. 

BRANDÃO (1856) apresentou na IV Reunião da 

Sociedade Brasileira de Zootecnia, aná! ise dos custos de 

produção de leite a partir dos dados obtidos de 

levantamento ele ordem geral reallz.ado pela Comissão 

Nacional de Pecuária de leite ( GNPL ). Neste levantamento, 

um dos primeiros elaborados usando o métOdO de' entrevista 

di reta com o produtor no Brasl!, foram visitados 1.073 

produtores das bacias leiteiras que abasteciam o Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Neste estudo foi 

considerada a estrutura do custo total de produção. 

Um dos estudos de custos de produção, cuja 

ImportânCia é reconhecida pelo grande número de referências 

feitas nos diferentes trabalhos é ETTORI ( 1969 ) que 

elaborou um estudo teórico onde se destaca a estrutura de 

custo total de produção proposto para os seguIntes 

produtos: café, cana de primeiro, segundo, terceiro e 

quarto cortes, culturas anuais, culturas permanentes em 

produção, culturas permanentes - Implantação segundo, 

terceiro e demais anos de formação, 

de corte, OVOS e bovinos. 

leite, sufnas e frango 



Diante das controvérsias existentes, na 

determinação dos custos de produção, entre os diferentes 

estudos elaborados foram realizados em GUI'ltiba PR, 

SEMINÁRIOS (1987), em nómero de dois, reunindo técnicos da 

área de custos de diversos setores ligados à agropecuária 

com o objetivo de desenvolver e definir um método de 

cálculo de custos de produç~o para lavouras temporárias. O 

resultado das discussões foi ptllJ I i cado no mantla I: 

"Metodologia para Elaboração do Gusto Total de Produção de 

Lavouras Temporórias para a Região Sul do Bras! I". Att'âVés 

da experiência dos participantes foram discutidos os 

aspectos mais polêmicos e indicadas as soluções que mais se 

aproximaram do consenso do grupo. O estudo não apresenta 

uma propriedade de tamanho definido, porém propõe a adoção 

da estrutura de custo total de produção, subdividida em 

custos variáveis e fixos, calculados por hectare. 

3.2. Análise dos métOdOS e critérios de cálculo dos 

custos de produção 

A anil fsc dos métodos e critérios de c~lculo 

dos custos i feita fundamentada em .33 estudos de custos de 

produç~o· J~ apresentados na tabela 1. 

Uma Informação básica no cálcUlo dos custos 

de produção de uma determinada cultura ou exploração está 

na combinação dos Insumos e o tIPO de eqUipamento 
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utl Ilzado. As quantidades dos Insumos e fatores de produção 

determInados por unIdade de prOdução (ou de área), quando 

se pressupõe a produçno/área constante, são geralmente 

denominados de coeficientes técnicos de produção. 

E Importante, neste momento, ! emoral' que 

existe uma diferença básica entre coeficientes técniCos e 

coeficientes médios de USo dos recursos. 

O coeficIente técnico é obt!do, divIdindo a 

quantidade de recursos (servIços e Insumos) pela área em 

que se empregou o recurso. O valor de cada coeficiente e ' 

na maiorIa das vezes, utilizado para elaboração de planos 

Individuais de crédito. 

Em contrapartida, o coeficiente médio é 

obtido dividindo a quantidade de recursos (serviços e 

Insumos) pela área total cultivada. O valor de cada 

coeficiente reflete a real Idade e se presta à Interpretação 

da combinação dos recursos a nrvel agregado além de servir 

às estimativas de custos e de consumo dos recursos. 

Os estudos de custo de produção, 

normalmente, são calculados pressupondo que os coeficientes 

técnicos referentes às operações e quantidades de Insumos 

utl I Izadoa no processo produtivo oc~rrem em condições de 

certeza. No entanto, é sabido que existe uma grande 

vulnerabl I Idade da produção em relação às condições que 

caracterizam o setor agr(cols. Logo, dificilmente, 

verifica-se a condição de certeza. Embora nBo se pretenda, 
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nesta pesquisa, analIsar o Impacto das var'lações aleat6rias 

nos coeficientes técnicos sobre os valores estimados de 

custos de produção, é Importante lembrar que elas, 

geralmente, se fazem presentes. 

NORONHA & lATAP1A (1988) objetivando estudar 

o que acontece com as estimativas de custos de produtos 

aleat6rlas em agr(colas 

alguns 

quando se consideram variações 

dos 

relevantes em 

coeficientes 

relação ti 

técniCOS áe 

participação no 

produção mais 

custo tota I , 

encontraram na técnica de simulação de Monte Carla a 

solução para o tratamento de rIsco. Este método obtém como 

resultadO, não um valor do custo de produção ef~tlvo, mas 

uma distribuição de frequênClas dos custos simulados. 

Os estudos de custos de produção em análise, 

para tornar poss(vel o estabelecimento de coeficientes 

técnicos e minimIzar o problema da grande variedade de 

padrões tecnológicos em uso, têm utl I Izado alguns padrões 

genéricos que sejam representativos do conjunto de 

pl'oáutores de .determinada I'eglão. A pal'tll' da análise feita 

dos diferentes estudos pOde-se observar como são levantados 

os coeficientes técnicos, para elaboração das matrizes, os 

quais podem ser classificados de acordo com o seguinte 

esquema: 



/ INTENG I ONAl 

FAESP (1) 

~ 
GRAÇA, L.R. 
fGV 
ORPLANA 

~ SEA~/DERAl (1) 
~Ç. ,ARRUDA, Z.J. 
~-ARRUDA, S.T. 
~COTIA 
~ NEVES, E .M. 

VIEIRA, M.S.X. 
RIBEIRO, J.l. 

CFP 
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AMOSTRAGEM ,,~_ TECNOLOGIA 
PRODUCt\O ~

IEA (1) 

DE ===--- OCEPAR (1) 
,~ -OCO (1) 

~GGLPl 
OGESC (1) 

AO ACASO 

~ BRAND~O, E.D. 
~ SODRZEIESKI I D. 

~~ BENEVENUTO, A. 
. ~~ YAMAGUISHI I C.T . 

. ~ MAGAllinES, O. F. 

. RIBEIRO, J.L. 

~
FEGOTRIGO 

PROPRIEDADE ____ COTRIJUI 
TrPICA IRGA 

TECNOLOGIA 
OBJETIVO 

__ ---------. GOMES, S.T. et ai I I 

Foram considerados dois estudos 

diferentes para cada agenteeconõmlco conforme tabela 1. 

a ) Entidades que utilizam amostra 

Intencional na regIão de maior produção de um determinado 

produto, arrolando produtores ligados a entidades de 

classe, ·OU utilIzando Informações fornecIdas por técnicos 

regionais. Encontram-sc neste grupo 37,50% dos estudos 

analisados. 

b) Entidades que levam em consideração a 
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tecnoIO!]ia de produção, sendo que o par3metro utll ízado é a 

t I' a ç ã o (me c â n I c a, me c ti n I c a e a n I ma! o u a n j ma f ). E ti q U a d r 3m

B e n e \3 5 e 9 r u p o 31,25°/" dos e G tu dos a n a I I 5 a ci os. 

c) Entidades que realizam amostragem ao 

acaso, POSSlbl I ltando a que cada um dos componentes do todo 

tenham a mesma oportunidade de ser selecionado e a seleÇao 

de um não prejudica a oportunidade (los demais. 

Classificam-se neste caso. 18,75% dos estudos, sendo que na 

grande maioria trata-se de estudos vinculados a entidades 

de ensino e pesquisa. 

d) Entidades que procuram traçar um perfi I 

da propriedade t(plcô, considerando uma área adequada a um 

(1 e t e r m i na d o p a I' que cl e fl1~ q U j nas p a r a m I n i m j z a f' a 5 u a 

ociosidade. Procedem desta maneira 9,38% das entidades 

pesqulsadas, coincidentemente todas do Estado do Rio Grande 

doSul. 

e) Entidades. que consideram a tecno!ogla-

ObJetiVO, ou seja, a tecnologia que está à dlsposlcão dos 

produtores, embora não seja necessariamente a mais 

utl! Izada. Enquadram-se nesse grupo 3,'2% dos estudos 

ana! I sados. 

produção 

Os procedimentos de cdlculo dos custos de 

agrrcolas utl I Izados pelas diferentes entidades 

diferem, tamb6m, quanto às suas estruturas de cálculo, 

sendo que foram Identificadas três estruturas de custos 

distintas nos traball1o~) analisados a saber: custo total, 
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Dentre os estudos de custo analisados 

existem 15 que estimam os custos de prOdução para 

explorações perenes e destes, 20,00% utl I Izam a teoria de 

Investimento em bens de produção (m6todo do custo 

anual Izaao equivalente) conforme demonstrado no esquema que 

se segue: 

EXPLORAÇOES 
PERENES 

/IEA 

~ 
BRÁNO~O, E.O. 

~ //- OCEPAR 
~ ~_ FAESP 

f"lETODO ,;~~ -- fGV 

CONVENCIONAL ~~~ g~~LANA 
~ SEAB/DERAL 

GOMES, S.T. et alll 
~ OCESC 

MAGALHI\FS, O.F. 
VIEIRr~, M.S.X. 

CUSTO ___ ARRUDA, Z.J. 
ANUAL I ZAOO ~---~ ARRUDA, S. T. 
EQUIVALENTE -- NEVES, E.f'L 

A planilha de custos obtida através da 

ap! Icação da teoria de Investimento em bens de PI'octução 

Inclui todos os ativos fixos e variáveis podendo-se 

conSiderá-Ia como um custo total de produção anuallzado. 

Quando se comparam 09 valores de custos de produção 

obtidos apllcondo-se a teoria de Investimento em bens de 

prOdução com os obtidos pelo método convencionai de cálCUlO 

de custos, encontram-se diferenças. As diferenças devem-se, 

basicamente, ao uso de métodos dIferentes. No entanto, 

geralmente, ao diferenças, neste caso, não chegam a ser 

signifIcativas. Ressalta-se o fato de que o uso da teoria 
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de Investimento em bens de produção está restrita, 

pt'atlcamente, aos estudos elaborados por agentes 

econômicos ligados ao ensino e pesquisa. Ainda, cabe 

enfatizar que o uso da teoria de Investimento em bens de 

produção para calcular custos de produção somente é 

poss(vel para explorações perenes. 

No tocante à estrutura de custo total de 

produção, embora adotada pela maioria absoluta dos estudos 

analisadOS, merece sei' discutida mais detalfladamente. Para 

facilitaI' a visualização e discussão <$as estruturas de 

custo total de prOdução, mais utll i zadas, serão 

apresentados esquemas adaptados para leIte, surnos, trIgo e 

laranja. As esti'uturas de custo total de produção, destes 

produtos seleCionados, podem ser utl I Izados com algumas 

pequenas adaptações para outras explorações animais, 

culturas perenes e culturas anuais. 
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Apresenta-se, a seguir, esquema de estrutura 

de custo total de produção adaptada para o leite. 

MãO-de-obra - retlrelro 
- ajudante 

Concentrados 

Il: Forragens - manutenção anua I 
/u/Sll~gem (~!lhO) 
~-~ Med! camen LOS 

~
Enel'gla e combustrvel 
FUNRURAL 
Repí:lros de benfeitorias 
Reparos de maq/mot/equlp. 
Juros capital de giro 

CUSTO /oepreClacão - bert'feltot'las 

forragens perenes 
- animais trabalho 

TOTAL \\ .- maq/mot/eqUI p. 

. - animais produção 
G u s tos ,/ , __ I m p o s t'o s e t a x a 5 

Fixos ~--Juros capo fixo - I)enfeltorlas 
- maq!mot/eqlllp. 
- forragens 
- anlnHlis tran. 
- animais pt'od. 
- terra 

MãO-da-Obra - actm./proprlet. 

Receitas (1)~ Venda de esterco 
~ Ve FI d a d e a n ! ma i s 

(1) Este item esti Incluído no esquema 

devido ao fato de 58 tratar de proauÇ~o conjunta. Diante da 

dificuldade de se atribui r os custos a cada produto 

especifiCO, pOde-se calcular o custo total da atividade 

descontando-se deste as receitas Obtidas com a venda de 

outros prOdutos (esterco e animais) Obtendo-se o custo 

total do le!te. 
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Para surnos a estrutura de custo total de 

produção pode ser esquematizada de seguinte forma: 

CUSTO 
TOTAL 

. A I Imentação 

J Vac I nas 
j"1ed i camentos 

econset'vaCãO de benfeitol'las 

vat'lávejS~~Energla e combustfvel 
. ~Transporte externo 

FUNRUBAL 
Juros capital de giro " 

Gustos 
Fixos 

Despesas gerais 

/

DepreClaCliO - benfeitorias 
- maq/equipamentos 
- reprodutores 

_ Juros capo fixo - benfeitorias 
~ - maq/equlp. 

- reprodutores 
- animais estoque 
- tel'ra 

Impostos e taxas 
Seguro - benfeitorias 

- maq/equlp. 
- reprodutores 

MãO-de-obra 
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Para trigo a estrutura de custo total de produç~o 

pode ser apresentada no seguinte esquema: 

CUSTO 
TOTAL 

- conserv/reparos 

~
Maq/imPtemento8 - combllstrvels 

jA
senfeltorl8S - cansar/reparos 

~ 
f1ão-de-obra tempará!' i a 

//// Sementes 
,tj~Ferti I izantes 

Custos i~ I-iof'hl c i das 
Va r I á v e I s~ I ti S e t i c i das 

'~~\~~"-.. ""-... Fung i c I das 

Cu~~tos 

Fixos 

\,~\""- Asa i stênc i a técn I co 

~ TranSPOt'te externo 
Recepção, secagem e limpeza 
·PfWAGRO -
Juros capital de giro 
Despesas gerais 

Depreciação - maq/implementos 
- benfeitorias 
- calcário 

Seguro - maq/implementos 
- benfeitorias 

~ __ -Impostos e taxas 
----Juros capo fixo - maq/lmplementos 

- benfeitorias 
- terra 

MãO-de-obra - adm/proprletárlo 
- tratorista 
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E, para a fase de plena produçao da laranja, 

a sua estrutura de custo total de prOdução pode ser 

representada pelo seguInte esquema: 

CUSTO 
TOTAL 

Maq/lmplementos - combust(vels 

li 
-conserv/reparos 

/i
senfeltorlas - conserv/reparos 

,//AIU9uOI de Implementos 
~Mão-de-obra temporária 

Custos ~~ f"iudas 
V a I' i á v e I s '~,r-~~.~~.-------. F e t' t i I I ~ a n te s 

\ Inseticidas 
(\' fungicidas 

~
~\ Acsl' I c I das 
\\\ FUNRURAL 

Juros capital de giro 
Despesas gerais 

Depreciação - maq/lmplementos 
- benfeitorias 
- calcár'lo 
- pomar 

Seguros.- maq/lmplementos 
- benfeltol'las 

fixos ----Juros capo fl}{o - maq/lmplementos 
GustOS~lmpostos e taxas 

- benfeitorias 
- pomar 
- terra 

Mão-da-obra - aom/proprietárlo 
- tratorista 

Os esquemas apresentados arilma representam 

as estrutut'as de custo total mais utIlizadas nos estudos 

ana I I sados. 

SILVA & BIRAL (1876), também, apresentam uma 

estrutura de custo total de produç§o. Esta estrutura 

baseia-se nos elementos da teoria neoclásslca adaptada a 

agricultura, utl I Izando-se dos conceitos de custos fixos e 

variáveis. Os autores consIderam a remuneração dos fatores 
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fixos. 

capital 

Porém, 
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e trabalho, como Integrantes dos custos 

SILVA & KAGEYAMA (1980), não concordam com 

essa classificação oriunda da teoria neocl~sslca de custo 

total de produção, porque tem a desvantagem de enqUadrar 

todos os elementos da estrutura do preço de uma mercadoria 

dentro dos custos de produção. Os autores usam, como 

exemplo, a terra, alegando que a mesma é uma dádiva da 

natureza, assim como o ar, a chuva e o mar. Mas, na medida 

que BeJa passrvel de monop61 lo (através da propriedade 

privada ao solo) e que seja ai lenável (através de venda) a 

terra converte-se em mercadoria e, como tal, passa a ter 

preço. Porém, o preço da terra é diferente do preço de 

outras mercador!as, pois a terra não tem um custo, uma vez 

que nao foi produto do trabalho. O preço da terra, dizem, 

nada mais é do que a renda capital fzada. 

A partir do uso de estruturas de custo total 

de produção embasadas em conceitos teóricos diferentes, 

serão encontrados resultados, também diferentes, para a 

mesma estimativa de custos. Além disso, dentre os 29 

estudos que a'lzem considerar a estrutura de custo total de 

prOdução detectou-se que 3,45% não consideram custos com 

seguros 

terra 

de máqUinas, Implementos e benfeitorias, uso da 

e remuneração ao administrador/proprietário; 3,Q5% 

não consideram custos com seguros de máqUinas, Implementos 

e benfeitorias e o uso do fator terra; 3,45% não consideram 

custos com seguros de máqUinas, Implementos e benfeitorias 
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e remuneração do administrador/proprietário; 6,90% nao 

consideram custos com seguros de máquinas, Implementos e 

benfeitorias e os Juros sobre benfeitorias: 37,93% nBo 

consideram os custos com seguros de máquinas, Implementas e 

benfeltorlas~ 10,34% não consideram seguros sobre 

benfeitorias: e 6,80% não consideram os custos decorrentes 

do uso da terra. Concluindo, observa-se que 27,58% dos 

estudos que consideram a estrutura de custe total. de 

produção efetivamente apropriam em suas planl lhas os custos 

com depreCiação, seguros e juros sobre máqUinas, 

Implementas e benfeitorias, além dos custos decorrentes do 

uso do fator terra e I'emuneração do 

administrador/proprietário. Oestes estudos, 50,00% foram 

elaborados por agentes econômicos representantes dos 

prOdutores rurais e são do tipo de custo ex-ante. Os demais 

(tens de custo que deuem entrar na estrutura do custo total 

de produção não foram citados nesta análise, 

pretendeu-se 

polêmicos. 

discutir apenas os consldel'ados 

Quanto aos estudos de custos 

apenas os custos variáveis, trata-se 

POis 

mais 

consideram 

estimativas elaboradas por cooperativas agr(colas, com 

que 

de 

o 

Objetivo-de auxiliar os agricultores associados na escolha 

da melhor alternativa de plantio. Pal'a atingir este 

objetivo nao há necessidade de se calcular os custos fixos. 

Utilizando os esquemas de custo total de prOdução 
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apresentados, anteriormente, estarfamos, neste caso 

especfflco, desconsIderando todos 05 (tens componentes dos 

custos fixos. 

o uso da estrutura de custo operacional de 

produção, composta pelos custos variáveis e parte dos 

custos fiXOS, vem sendo defendida, desde 1.972, pelo 

InstItuto de Economia Agrrcola de S§o Paulo (IEA). 

A teorIa de custo define sete diferentes 

conceitos de custo de produção a saber: custo total, custo 

variável 

variável 

to ta ! , 

mé(!lo, 

custo 

custo 

entanto, na teoria, 

opel'âcional. 

fixo total, 

fixo médio e 

custo 

custo 

médio, custo 

margInal. No 

nao se encontra referência ao custo 

o custo operacional, proposto pelo IEA, pode 

ser representada, esquematicamente, da mesma forma ao custo 

tota! de produção. No entanto, neste caso, deve-se 

considerar apenas os custo? variáveis e parte dos custos 

fixos: deprecIação, Impostos e taxas e mãO-de-Obra 

familiar. 

BARROS (1.965) diz que o custo de produção 

equivale, eVldentemente , à somat6rla dos encargos 

suportados pelo empresáriO a fim de obter a produção: 

encargos reais e encargos atrlburctos. O custo diz-se 

completo, se compreender a total Idade dos encargos, e 

Incompleto, se Incluir apenas parte dos referidos encargos. 

O processo de determInar a renda I (qulda do 
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IEA não permite separar a parcela referente ~ remuneração 

da terra, do capital e do empresário, em outras palavras, 

não é possrvel saber se a renda I rqulda ou resrduo é 

suficIente para remunerar estes recursos produtIvos, sem 

recorrer aos custos de oportunidade e adotar as mesmas 

avaliações subjetivas que o IEA desejou evitar. 

Ana I I sando os proced I mentos de cá I cu I os 

utl I izados pelas diferentes instituições, observa-se que 

alguns rtens de custo geram mais controvérsias do que 

outros. De um modo geral os custos fixos tem gerado maior 

polêmica tendo em vista a necessidade de certo grau de 

subjetividade na sua determinação, porém alguns rtens dos 

custos variáveis também apresentam dificuldades na sua 

determinação. Anallsa--se a seguir alguns procedimentos 

utl I izados pelas diferentes entidades para superar este 

problema. 

a) Depreciação 

o e n t r e o s e s t u dos a n a I Ls-ª-d o s c o n 6 t a t o u - s e 

que 84,85% consideraram 05 custos da depreclaç§o em suas 

estruturas de custo. Todos que Inclurram a depreciação 

calcularam-na através do método linear. As Justificativas 

para a utl I Ização deste método são omitidas na maioria dos 

estudos. Porém, alguns lembram que este método é mais 

simples e mais fácl I de calcular, mas apresenta o 

Inconveniente de não refletir fielmente a perda de valor 
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que, geralmente, é maior nos primeiros anos. 

Q u a n dos e a n a I I s a mos c r I t é I' los d 6. r a t e I o 

dos custos, não existe unanimidade . 

. Para' rateio dos custos com depreciação de 

máquinas, Implementos e animais de trabalho o critérIO maLs 

utlllz8(jO foi o rateio PI'oPol'clonal ao tempo de utilização, 

em horas, do fator de produção em cada atividade em relação 

à utilização global do mesmo. Este critério de rateio foi 

adotado por 85,7'1% dos estudos anal I sados e que 

consideraram a depreciação na sua estrutura de custos. 

Alguns estudos não especificaram o critério de rateio 

adotado, não sendo possrvel Identificá-lo. 

Para determinar o custo hora da depreciação 

de máquinas, Implementos e animais de trabalho, dois 

elementos básicos devem ser estabelecidos: a vida dtl I em 

horas ou anos e as horas anuais de serviço. 

Em termos de vida dti I, tem-se constatada a 

utl Ilzação dos dados dos fabricantes, 

trator existe um ndmero expressivo 

consideram vida dtl I de 10.000 horas; 

sendo que para o 

de estudos que 

para colheitadeira 

2.000 a 2.500 horas; para Implementos 1.000 a 5.000 horas, 

dependendO do tipo considerado e para animais de trabalho 8 

a 10 anos. Não foi constatada, nos estudos, nenhuma 

referência a trabalhos realizados pelas entidades com o 

Objetivo de aferir a vida dtl I do parque de máqUinas. 

A u t t I t z a ç ã O a.n u a I d O t r a t o r 'f o I c o n s I d e r a d a 
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por um ndmero slgnlflcatl vo de estudos de 1.000 horas e 

para colheitadeira 200 horas, sendo que a uti I Ização anual 

dos Implementos não permitiu uma comparação adequada, mas 

situou-se no Intervalo de 30 a 330 horas anuais. Quanto b 

utl Ilzação anual existe ainda outro grupo de estudos que 

consideram uma proprledaaet(plca, para efeito de cálculo 

dos custos, sendo que a utl I Ização anual é determinada 

pelos diferentes coeficientes técnicos estabelecidos para 

as culturas ou explorações a serem conduzidas na 

propriedade durante o ano. 

O rateio dos custos com depreciação de 

benfeitorias e Instalações envolve um maior grau de 

sUbjetividade e em função dl.sso a variabilidade de 

procedimentos adotados é maior. Dentre os critérios 

destacam-se: 3q,62~ apropriam os custos da depreciação 

proporCionalmente à partiCipação da receita bruta de cada 

exploração na receita total da empresa; 19,23% apropriam os 

custos proporCionalmente à área de cada exploração; 11,54% 

não real12am rateio dos custos por considerar em seus 

estudos a exploração de apenas uma atividade. Neste (tem 

15,38~ dos estudos não especificam os critérios de rateio 

dos custos da depreCiação e 19,23~ utl I Izam outros 

critérios de rateio. 

Constatou-se que a vida dtl I considerada nos 

estudos para benfeitorias de madeira situa-se no Intervalo 

de 15 a 25 anos e para benfeitorias de alvenaria, entre 25 
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a 50 anos. 

b) Segul'os 

Constatou-se que, dentre os estudos que 

consIderaram a estrutura de custo total de produção apenas 

44,83% tnclurram os custos com seguro sobre máquInas e 

Implementos agrrcolas e 34,48% consideraram esse custo 

sobre benfeitorias e Instalações. 

Os estudos l'e8 I I zados nex-poat" não 

registram custos decorrentes dO seguro de máquInaS, 

Implementos e benfeitorias. Quando os estudos são do tipo 

"ex-ante n percebe-se a preocupação de 65,00% e 50,00% 

destes estudos em estimar custos com seguro de 

máqulnas/lmplementos e benfeitorias, respectivamente. A 

aI (quota considerada para estimar os custos com seguro de 

máquinas e Implementas foi de 0,75% ao ano em 92,31% dos 

estudos analisados. Essa ai (quota é aplicada sobre o valol' 

médio das máquinas e Im~lementos em 84,62~ dos casos 

analisados. No caBO das benfeitorias a estimativa dos 

custos decorrentes do seguro foi baseada nas ai (quotas de 

0,35% ao ano em 80,00% dos estudos que consideram seguro de 

benfelto·rlas em sua estrutura de custo e O,75~ ao ano em 

10,00% dos estudos. Todas as estimativas de custos 

decorrentes do seguro de benfeitorias foram calculadas 

sobre o valor médio. 
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Segundo alguns estudos anallsBdos, as taxas 

de seguros consideradas (O,75~ e O,35~ ao ano) são aquelas 

cobradas pelos agentes financeiros e se referem à 

maquinaria dada como garantia do empréstimo de custeio da 

lavoura. No caso do Banco do Bras! I a taxa anual é de O,75~ 

para máquinas locom6vels e O/35~ para máquInas fixas e 

benfeitorias. 

Os procealmentos de apropriação dos custos 

decorrentes do seguro de máquinas e Implementos obedecem, 

em todos os casos analisados, ao rateio proporcionai ao 

número de 

apropriação 

não foram 

proporcionai 

horas trabalhadas em cada atividade. Na 

dos custos das benfeitorias os procedimentos 

uniformes. Destaca-se a utl I Ização do rateio 

à participação, do prOduto em análise, na 

renda bruta total da empresa em 60,OO~ dos casos estudados. 

Vem em seguida, com menor utl I Izacão, os critérios de 

rateio proporcionaI à participação na área explorada de 

cada atividade e a apropriação de acordo com o número de 

horas de uso das máquinas e Implementos em cada exploração 

conduzIda pela empresa. 

c) Juros 

Todos os estudos que utl I Izam a estrutura de 

custo total de produção consideram os Juros sobre máquinas, 

animais e Implementos como parte Integrante dos custos e 
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93,10% consideram os Juros sobre as benfeitorias e 

Instalações. Neste rtem, a maior polêmica se encontra na 

taxa adotada pelas diferentes entidades. As taxas de Juros 

situam-se no Intervalo de 4,OU% ao ano até 15,00% ao ano. A 

taxa modal verificada nos diferentes estudos corresponde a 

6,00"10 ao ano a qual representa 34,48% das Instltui/ções. 

outras ai rquotas multo utilizadas são 12,00% e 10,00% ao 

ano representando, res~ectivamente, 20,69% e 17,24% dos 

estudos ana II sados. 

As ai rquotas consideradas foram aplicadas, 

na maioria dOS estudos, sobre o valor médio dos fatores 

fl)(08 C/e produção. Outros estudos aplicam a ai (quota sobre 

o valor atual dos ativos fixos, princiPalmente no caso dos 

estudos do tipo nex-post". 

As diferentes taxas de Juros utl I izadas 

pelas entidades são fruto de estimativas subjetivas dos 

custos de oportunidade C/os .fatores de produção. Não fOI 

Identificado nenhum estudo realizado pelas entidades 

analisadas, objetivando estimaI' a taxa real de JUI'OS a ser 

aplicada aos di ferentes 

Justificativas alegadas 

atIvos fixos. As 

para adotar a taxa de 

prIncipais 

JUI'OS de 

6,00% ao ano é o Juro pago pela caderneta de poupança. O 

Juro da caderneta de poupança constitui-se numa 

oportunidade de Investimento alternativo ao alcance do 

produtor. Os estudos que consideram as taxas de Juro de 

12,00% e 10,00% ao ano justificam dizendo serem taxas que o 



66 

capital aplicado na atividade agr(cola poderia obter em sua 

m·elhor alternativa de uso poss(vel. Reconhecem, porém, que 

estas estimativas de taxas de Juros merecem estudos mais 

aprofundados para s~a comprovação. 

NORONHA (1890) para calcular a remuneração 

ao capital fixo pr6prlo, exceto terra, usou a taxa real 

de 6,00% ao ano, Justificando que embora as taxas de 

mercado, h o J e , são multo mais elevadas no Brasl I, 

historicamente, o retorno aos Investimentos na agricultura 

são multo baixos. Portanto, segundo o autor, não adianta se 

Iludir com expectativas de alto retorno sobre rtens tais 

como benfeitorias e construções rurais cujas al~ernatlvas 

de uso são multo I Imitadas. 

oPol'tun Idade 

CONTAOOR 

do capital 

(1875) estimou 

em condições de 

o custo de 

risco pal'a o 

Bras! I, com base em dados da Fundação GetÚlio Vargas, 

abrangendo o per(odo de 1.955/68, constatando que o custo 

de oportunidade do capital para o setor agr(cota ficou em 

6,86% ao ano. Esta taxa é uma das mais baixas dentre os 30 

ramos de atividades analisados no estudo. Considerando que 

a ai (quota modal utilizada nas estlmatl vas de custos de 

prOdução 8gr(colas analisados nesta pesquisa é de 6,00% ao 

ano. parece bastante razoável adotar este parâmetro para 

remunerar o capital fixo próprio. exceto terra, utl I Izado 

no processo prOdutivo. 

Os custos decorrentes da remuneração de 
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máquinas, animais e Implementos são rateados pelo ndmero 

de horas trabalhadas e apropriados para o ndmero de horas 

de uso efetivo em cada atividade em 58,62~ dos estudos 

analisados e que usam a estrutura de custo total de 

prOdução. O rateio dos custos com remuneração das 

benfeitorias e Instalações tem apresentadO um maior grau de 

dificuldade, tendo em vista que os diferentes critérios 

ut I I I zados são, na maioria das vezes, subJetivos, por não 

se dispor de controles e registros que permitam um rateio 

Isento de subJetividade. O critério de rateio mais 

utilizado, com 34,62% dOS estudos analisados, tem sido a 

apropriação proporcionai à participação de cada.produto na 

renda bruta da empresa. Outro critério, ut! I lzado por 

19,23% dos estudos, é o rateio proporcional à área ocupada 

com cada exploração em relação a área total da empresa. 

d) Terra 

Este (tem é Inclu(do em 86,21% dos estudos 

de custos que utlll zam a estrutuf'8 de custo total 

de produção. 

procedimentos 

da terra: 

Observa-se, basicamente, a utilização de doiS 

de determinação do custo decorrente do uso 

a) os que consideram o custo deste fator de 

acordo com o valor que pOderia ser obtidO, em dinheiro ou 

em partiCipação percentual da produção, caso o empresáriO 
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optasse pelo Beu arrendamento e, 

b) os que remuneram o uso do fator terra 

atribuindo uma dada taxa de Juros real sobre o valor 

estimado da terra. Dentre os estudos analisados e que 

consideram os custos do uso da terra constatou-se que 

56,00% atribuem uma taxa de juros real sobre o valor 

estimado da terra e 44,00% consideram o valor do 

arrendamento. 

Anai I sando as diferentes taxas de Juros 

consIderadas nos estudos de custos observa-se um elenco de 

alfquotas que se situam no Intervalo de 3,00% a 12,00% ao 

ano aplIcado sobre o valor estimado da terra. As ai (quotas 

de 3,00%, 6,00'10 e 12,00"10 ao ano são utilizadas por 35,71%, 

28,57"10 e 14,29"10, respectivamente, dos estudos analisados e 

que consideram taxas de Juros para remunerar o fator terra. 

Dentre os estudos que consideram 

arrendamento, 63,64% avalIam o custo decorrente do uso da 

terra a partIr de um percentual da produção e 36,36"10 

consideram o valor monetário. 

Segundo AGROPEGU~RIA (1979 ), os solos 

brasllel ros são multo heterogêneos, o que por 51 s6 leva a 

grandes diferenças nos preços dos várIos tipos de terra. 

Além disso, diversos fatores Influenciam a formação do 

preço da terra no Brasl l/podendo-se destacar: o processo 

de urbanização, os fluxos mlgrat6rlos Internos, o 

crescimento demográfico/ a disponibilidade de 
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I nfraestl'utura, as cotações dos principais produtos 

agropecuários, distancias a05 mercados consumidores, as 

relações de troca entre agricultura e Inddstrla, os 

Incentivos fiscais, o grau de ocupação do 

flutuações em mercados de outros ativos 

território, as 

e a poi(tlca 

econômica, os quais Interagem de forma complexa sendo 

dtfrcil a avaliação da Importância relativa de cada um. 

De acordo com estudo de CAMARGO & FERREIRA 

(1989), as taxas de crescimento anuais dos preços reais de 

terra no Brasl I, para as diferentes categorias, no per(odo 

de 1.966 a 1.986, foi de 4,95% ao ano para terras de campo, 

4,49% para terras de lavouras, 3,68% para terras de 

pastagens e 2,72% ao ano para terras de matas. 

O crescimento real dos preços da terra pode 

Justificar a constatação verificada nos estudos de custos 

analisados, onde, as taxas de juros utilizadas para 

máqUinas, Implementas e benfeitorias foram superiores às 

utilizadas para estimar o custo da terra. A ai rquota modal 

de Juros para maquinaria e benfeitorias foi de 6,00% ao ano 

e p êH a a te t' r a 3 ,D O % a o a no. N o e n t a n to, a u t I I I z a ç ã o 

desses valores não foi justificadO pelos estudos 

ana I I sados. 

Nos casos em que foI calculado o custo anual 

(Juros), o rateio foi proporcionaI ao tempo de uso da terra 

em cada atividade, na maioria dos estudos. Quando a 

remuneração do fator terra foi feIta em percentual da 
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prOdução, apropriou-se b atividade o valor correspondente b 

produção que deve ser paga pelo uso do fator terra. 

e) Administrador/proprietário 

Este (tem de custo tem gerado multa 

polêmica, porque nao existe um procedimento que permita 

aval lar com precisão a capacidade dos diferentes 

empresários rurais. Tem-se observado, através da análise 

dos custos, que 93,10% dos estudos que consideram o custo 

total de produção Incluem esse (tem em suas estimativas. 

A maioria d~s estudos considera que o 

tomador de decisões é o produtor rural, caracterllando-o 

como sendo administrador rural, ao qual compete decidir 

sobre: se planta um produto espec(flco ou não; que área 

deve plantar: que tipo de semente deve usar; se contrata os 

serviços de um trator: se contrata mão-de-obra; que meios 

empregará para vender seus produtos e em que quantidades e 

assim por diante. O produtor rural para tomar decisões 

estará envolvido na busca de alternativas que precisam ser 

escolhidas e analisadas. 

A partir do momento em que os estudos 

consideram o prOdutor rural como o administrador de sua 

empresa, o parâmetro mais utl I Izado para expressar os seus 

custos é o salário médio pago no mercado aos 

administradores de empresas rurais. O salário atrlburdO ao 
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administrador, na maioria dos estudos I é expresso em termos 

de salário mrnlmo. A remuneração considerada varia de 1 a 

10 salários m(nlm08. 

Os principais ct'ltér!os de rateio dos custos 

entre as atividades obedecem à seguinte ordem: 29 / 63% dos 

estudos apropriam os custos proporcionalmente ao tempo 

dedlcado l em dias, a cada atividade e outros 29 / 63% dos 

estudos ratearam os custos de acordo com a partiCipação da 

área de cada exploração na área total cultivada na 

propriedade. 

f) Conservação e reparos (manutenção) 

Apenas 3,03% dos estudos ana I i sados 

consideraram as despesas com conservação e reparos como 

custos flxos l sendo que outros 3 , 03~Í> consideraram 

70 / 00% destas despesas como variáveis e os restantes 30,00% 

como fixas. 93 / 94% dbs estudos ana I I sados consideram 

as despesas de manutenção como custos variáveis. 

f.1) A manutenção de máquinas é normalmente 

estimada a partir de um percentual do valor da máqUina 

nova, sendo que procedem desta manelra l 57,58% dos estudos 

analisados. As ai (quotas consideradas nos estudos variam de 

6 / 00% fi 15,00% ao ano, sendo que existe uma maior 

utilização das taxas situadas pr6xlmas ao limite Inferior. 

68,42% dos estudOS anal Issdos usaram taxas entre 6,00% e 

8,OO~ ao ano do valor da máqUina nova como despesa com 
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manutenção. Constatou-se que alguns estudos atribuem 

percentuais maiores para estimar os custos com manutenção 

de colheitadeiras do que os considerados para os tratores 

agrrcolas. Alegam esses estudos que os custos de manutenção 

das colheitadeiras são significativamente maiores do que os 

necessários para manter os tratores em condições de uso. 

As ai (quotas usadas para estimar os custos 

com reparos e manutenção de máqUinas são obtidas a partir 

de Informações fornecidas pelos fabricantes, os quais 

orientam sobre a vida útil das principais peças de 

reposição. AliadO a este fato alguns estuejos se f'eferem a 

9 r a n d e s r e p (H' o S que têm po r f I n a I I d a de r e c o fi S t I t u I r o bem 

de capital, no todo ou em parte. Essas representam um 

acréscimo de valor ao capl tal, não devendo, POI' Isso, 

atribUir-se somente à conta do ano em que foram levadas a 

efeito, mas sim a todos os anos da respectiva duração 

adicionai. 

manutenção 

ana I I sados J 

o rateio dos custos decorrentes da 

de máqUinas em 65,67% dos estudos 

de acordo com o ndmero de horas de uso efetivo 

em cada atividade. 

f.2) As despesas com manutenção de 

Implemerrtos e eqUipamentos agr(colas são determinadas a 

partir de um percentual do valor novo que se situa entre 

zero e 20,00% ao ano. Este percentual varia de acordo com o 

tipo de Implemento, sendo que uns exigem manutenção maior 
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do que outros. A maioria dos estudos utilizam aI (quotas que 

variam de ~LOO% a 10,OO"fo ao ano, aplicadas 5001'e o valor do 

Implemento novo. 

As JustificatIvas feItas pelo uso de taxas 

aplicadas sobre o valor do Implemento novo são as mesmas Já 

descritas quando analIsou-se o custo de manutenção de 

máqUinas agr(colas. 

o rateio dos custos de manutenção de 

Implementos é feito, em 63,64% dos casos estudados, de 

acordo com o ndmero de horas de uso efetivo em cada 

atIvidade. 

f.3) As despesas decorrentes da manutenção 

de benfeitorias e Instalações são consideradas por 75.76% 

dos estudos ano II sados. A determl nação dos custos 

decorrentes deste (tem é feita, em 64,00% dos casos 

estudados. através de uma taxa anual aplicada sobre o valor 

da benfeitoria nova. 

A ai (quota considerada situa-se no Intervalo 

de 0.50% a 10.00~ ao ano, sendo que 75,00% dos 

estudos analisados consideram ai (quotas entre 2,00% e 

5,00% ao ano. A ai (quota de 5.00% ao ano é usada em 31,25% 

dos estudos que estimam os custos da manutenção através de 

taxas percentuais. 

Alguns estudos Justificam a adoção de 

percentuais sobre o valor das benfeitorias novas como sendo 

uma forma de distribUir, ao longo do ano, as despesas 
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efetuadas com manutenção de benfeitorias as quais são 

realizadas, normalmente, em per(odos de entressafra. 

o rateio dos custos decorrentes da 

manutenção das benfeitorias é feito, em 36,OO~ dos estudos, 

de acordo com a partiCipação percentual de cada atividade 

na renda bruta total da propriedade. Outro critério 

utilizado em 12/00~k dos estudos analisados e que Incluem o 

custo de manutenção é o rateio proporcionai à partiCipação 

percentual de cada atividade na área total explorada. 

A GFP, entidade ligada à formulação e 

execução da pai rtlca de preços mrnlmos considera para 

efeito de cálculo dos custos de conservação e reparos de 

máqUinas 85 informações fornecidas pelos fabricantes 

quanto à vida dtl I das peças de reposição. Ainda a GFP não 

considera em suas estimativas de custos as despesas 

decorrentes da conservação e reparos de Implementos 

agr(colas e benfeitorias ligadas diretamente à eXPloração 

8gr(cola. 

Mais detalhes sobre os critérios de cálculO 

dos custos adotados pelos diferentes agentes econBmicos 

podem ser encontrados nos anexos " 2 e 3. 

3.3. Estudo de casos 

As estimativas de custos de produção para 

9u(nos, trigO e laranja envolvem diferentes 
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particularidades que devem ser observadas na determlnacRo 

de alguns componentes da estrutura de custo total de 

produção. No C6S0 de leite e surnos trata-se de estimativas 

de custos de produção de criações animais, com a 

particularidade de se constlturrem em exemplos de produções 

conjuntas. O trigo caracteriza-se por ser uma cultura 

anual não apresentando maiores dificuldades no momento da 

determinação dos seus custos. A cultura da laranja 

apl'Bsenta 

permanente 

a 

e 

caracterrstlca 

em função 

de ser uma exploração 

disso apI'esenta algumas 

particularidades que devem ser observadas na determinação 

de seus custos, devendo-se ter o cuidado de estimar os 

custos de produção levando-se em consideração as fases de 

Implantação, formação e produção da lavoura. 

A determinação dos custos de leite, surnos, 

trigo e laranja foi feita, neste rtem, de acordo com os 

procedimentos mais utl Ilzaelos (crltirlos modals - anexo q) 

nos estudos analisados. Não foram realizados levantamentos 

ele campo especrflcos para obtenção dos dados e coeficientes 

técnicos necessáriOS para as estimativas dos custos, mas 

utl I Izaram-se as Informações dlsponrvels nas diferentes 

entidades que realizam estudos de custos. 

Os preços dos fatores de produção e 

Insumos, utl I Izados no processo de obtenção dos diferentes 

produtos, foram os praticados no decorrer do mês de janeiro 

de 1990, de acordo com o levantamento mensal dos preços 
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pagos pelos agricultores do Paraná, rea I I zado pela 

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do 

Paraná através do Departamento de Economia Rural 

(SEAO/DERAL). 

(8) Cálculo dos custos de produção de leite 

As principais caracterrstlcas da empresa 

considerada, como representativa do produtor de leite tipo 

5, foram obtidas a partir de dados utlllz.ados pela 

EMBRAPA/CNPGL. Destacam-se a seguir alguns dados tidos como 

I mpo f'tantes: 

Area total do produtor de leite: 100 11a. 

Area de pastagem: 82 ha. 

Area com piquetes: 12 ha. 

A r e a c o m s I I a g em ( m I I 11 o.>: 4 h a . 

Area com cana-forragel ra: 1,5 IH\. 

'rea com caplnelre (capim elefante): 0,5 ha. 

O rebanho é composto da seguinte forma: 

Categorias animais número de animais 

Vacas em lactação 40 

Vacas secas 12 

MaC/10S até 1 ano 20 

Fêmeas até ano 20 

Fêmeas de 1-2 anos 18 

Fêmeas de 2-3 anos 17 



RUfião 

Animais de serviço 

Total 

01 

02 

130 

o plano anual de vendas prevIsto é: 

Vacas descartadas 10 

fêmeas excedentes de 2-3 anos 07 

Machos com 1 ano 18 

Tota I 35 

Produção de I e I te: 137.936 l/ano 

77 

Apresenta-se, a seguir (tabela-2), a 

estimatIva do custo de produção de leite detalhando os 

(tens componentes da Plani lha de custo: 
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TABELA 2 - Estimativa do custo de produção de leite. 

Paraná: Janeiro de 1990. 

ITENS DO CUSTO 

1 - CUSTOS VARIAVEIS 
.Mão-de-obra 

- Retirelro 
- Ajudante 

· Concentl'ados 
· Nlnerals 
• Forragens verdes 
• Sllagem 

Medicamentos 
• Inseminação artificial 

Transporte 
Energia e combustrvel 
fUNRURAL 

· Reparos de benfeitor.las 
· Reparos de maq/equlp. 
· Juros si capital giro 

2 - CUSTOS fiXOS 
· Depreciação anual 

- Benfe I tOt' I as 
- Maq/mot/equlp. 
- forragens não anuais 
- Animais 

· Impostos e taxas 
· Juros s/ capital fixo 

- Benfeitorias 
- Máquinas 
- Forragens 
- Animais 
- Terra 

• Admin./proprl~tárlo 
3 - CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE 
4 - VENDA ANIMAIS/ESTERCO (-) 
5 - CUSTO TOTAL 00 LEITE 

CUSTOS 
NCZ$/L 

3,5644 
0,7724 
0,5112 
0,2612 
0,7515 
0,0453 
0,6206 
0,1929 
0,2305 
0,0964 
0,3500 
0,0883 
0,1268 
0,0949 
0,0949 

·0,0899 
2,8242 
1,0293 
0,2608 
0,0897 
O, 1387 
0,5401 
0,0336 
1 ,3351 
0,2159 
0,0664 
0,0673 
0,4820 
0,5035 
0,4262 
6,3886 
1 ,3164 
5,0722 

PARTICIPACAO 
'%, 

55,79 
12,09 
8,00 
4,09 

11 ,76 
0,71 
9,71 
3,02 
3,61 
1 ,51 
5,48 
1 ,54 
1 ,98 
1,49 
1 ,49 
1 ,40 

44,21 
16, 11 
4,08 
1 ,40 
2,17 
8,46 
0,53 

20,90 
3,38 
1 ,04 
1,05 
7,55 
7,88 
6,67 

100,00 

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da EMBRAPA/CNPGL 

e SEAB/OERAL. 

Analisando a tabela 2 observa-se que os 

custos variáveis participam com 55,79'%, e os fixos com 
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44,21% dos C jtos totais de produção da atividade. OS (tens 

que se destacam pela sua participação no custo total são: 

Juros sobre o capital fixo (20,90%), depreciação (16,'1%) e 

mão-de-obra temporária (12,09%). 

conjunta, o 

Sendo a pecuária uma atividade de 

foi 

prOdução 

obtido 

sUbtraindo-se do custo total da atividade leiteira o valor 

de venda de animais e esterco. 

NORONHA et a I I I (1990) com base nos 

coeficientes técnicos da fazenda de leite da EMBRAPA/CNPGL 

de Coronel Pacheco 

leite B em use 

- MG estimaram o custo de 

16,21 por latão de 50 

Pl'odução de 

I I tros. Nesta 

pesquisa, a estimativa ao custo total é de use 18,50 por 

latão de 50 litros. 

(o) Cálculo dos custos de produção de sufnos 

A estlmatl va· do custo total de produção de 

surnos para corte, foi realizada com base numa empt'esa 

prOdutora de su(nos com as seguintes caracter(stlcas, 

conforme estudo elaborado pela OCEPAR (1986): 

· 18 matrizes 

· 02 cachaços 

· 10 leitões nascidos/matriz 

· 10,OO~ de mortal Idade até desmame 

• 20,OO~ de mortal Idade total 

02 partos matriz/ano 
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· 08 su(nos vendldos/leltegada 

288 animais vendidos/ano 

• 180 dias - Idade de abate 

· 100 kg - peso de abate 

A partir destes dados e complementados com 

os coeficientes técnicos médios estimou-se o custo de 

produção de surnos conforme demonstrado na tabela 3 abaixo: 

TABELA 3 - Estimativa de custos de produção de surnos. 

Paraná: jaoel ro de 1890. 

CUSTOS PARTICIPACAO (%) 
ITENS DE CUSTO NCZ$/KG NCZI/1DOKG CUSTO TOTAL 

1 - CUSTOS VARIAVEIS 
Alimentação 9,30 929,92 68,67 
Vacinas/medlc. 0,16 15,63 1 , 15 
Conservação/rep. 0,25 24,76 1 ,83 
Energia/comb. 0,15 15,23 1 , 12 
Transporte 0,14 14,4'1 1 ,07 
funl'ural 0,34 33,85 2,50 
Juros s/ capo giro 0,30 30,47 2,25 

. Despesas gerais 0,30 30,00 2,22 
SUBTOTAL 10,94 1.094,30 80,81 
2 - CUSTOS fiXOS 

Depreciação 0,72 71 ,87 5,30 
Segu ro 0,08 7,80 0,58 
J u r'os 0,73 72,74 5,37 
MãO-de-obra 1 ,07 107,46 7,9"1 

SUBTOTAl 2,60 259,87 19, 19 

-----------------------------------------------------------TOTAL 13,54 1 .354,17 100,00 

Fonte: Elaborado a parti r de dados básicos da OCEPAR e 

SEAB/DERAl-PR. 

De acordo com a tabela 3 constata-se que os 

custos variáveis são responsáveis por 80,81~ do custo total 

de producão, enquanto que 05 custos fi X05 respondem por 
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apenas 19,19"10. Dentre os custos variáveis a· alimentação é 

responsável por 68,67% do custo total, ou 84,98% dos custos 

variáveis totais. A significativa participação dos custos 

de ai Imentação deve-se ao fato de que os animais são 

tratados com ração balanceada. A mlo - de-obra participa com 

41,35% dos custos fixos totais, constituindo-se no rtem 

mais expressivo dentre os componentes dos custos ~Ixos. 

(c) CálculO dos custos de produção de trigo 

Os principais estados produtores de trigo 

estão loca II zados na Reg I ão Su I do Pa rs e em função disso 

os coeficientes técnicos da cultura foram obtidos a partir 

dos estudos t'ea I I zados nessa regi ão. 

As principais earacterrsticas do produtor de 

trigo considerado nesse estudo são as seguintes: 

4rea total da propriedade: 100 ha 

4rea cultivada com trigo: 50 ha 

4rea cultivada com soja: 70 ha 

• t5. r e a c u I t I v a d a c o m m I I h o: 24 h a 

. área destinada a outros Usos: 611a 

A propriedade produz trigo no Inverno e 

ml I ho e· soJ a no verão, utll I zando tração mccatll zada. 

A estimativa de custo total de produç~o de 

trigo foi de Ncz$ 216,25/sc de 60 qui los, cor respondendo a 

Ncz$ 3.604,14/tonelada ou a 277,43 BTN/tonelada de trigo 
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prOduzIda. A OGEPAR (1990) estimou os custos de produçõo 

de trigo para o Estado do Paraná obtendo um valor 

equIvalente a 301 BTN/tonelada, superior em 8,50% ao valor 

estImado nesta pesquisa. 

Apresenta-se na tabela q a estimativa do 

custo total de produção do trIgo detalhando os f tens 

componentes da estrutura do custo total subdividida em 

custos variáveis e fIXOS. A produtivIdade esperada é de 33 

sacas de trigo por hectare. 
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TABELA 4 - Estimativa do custo de produção de trigo. 

paranâ: Janeiro de 1990. 

ITENS DE CUSTO 

CUSTOS VARIAVEIS 
- Máqulnas/lmPlementos 

Combust(vels 
· Conservo e reparos 

- Benfeitorias 
· Conservo e reparos 

- Mão-de-obra tempo 
- Insumos 

· Sementes 
Fert I Ilzsotes 

· Herbicidas 
Inseticidas 
Fungicidas 

- Despesas gerais 
- Assistência técnica 
- Transporte externo 
-Recep., sec., Ilmp. 
- PROAGRO 
- Juros s/ capo giro 
CUSTOS FIXOS 
- DepreCiação 

· Máquinas/implementos 
· Benfeitorias 
· Calcário 

- Seguro 
• Máqulnas/lmplementos 
· Benfeitorias 

- ITR 
- Juro 

· Máqulnas/lmplementos 
· Benfeitorias 
• Terra 

- MãO-de-obra 
· Admlnlstrador/prop. 
· Tratorista 

CUSTO TOTAL 

GUSTOS PARTIGIPACAO (%) 
Ncz$/ha . BTN/ha(a) GUSTO TOTAL 

4.538,60 
861 ,29 
183, 18 
678,10 

46,41 
47,10 

2.504,05 
486,00 

1.005,00 
123,60 
182,95 
706,50 

34,58 
77,40 

168,30 
98,00 

348,28 
353, 18 

2.596,60 
1 .254,98 

939,74 
229,44 

85,80 
60,81 
51,88 

8,93 
16,08 

809,61 
415,07 
153,41 
241 ,13 
455,12 
303,24 
151, 88 

7.136,20 

349,45 
66,30 
1"1,10 
52,20 

3,57 
3,63 

182,76 
37,41 
77,36 

9,52 
14,08 
54,39 

2,66 
5,96 

12,96 
7,62 

26,81 
27,18 

199,87 
96,60 
72,34 
17,66 
6,60 
4,68 
3,98 
0,69 
1 ,24 

62,32 
31 ,95 
11 ,81 
18,56 
35,03 
23,34 
11 ,69 

549,32 

63,61 
12,07 
2,57 
9,50 

0,65 
0,66 

35,09 
6,81 

14,08 
1 ,73 
2,57 
9,90 
0,48 
1 ,08 
2,36 
1 ,39 
4,88 
4,95 

36,39 
17,58 
13, 17 
3,21 
1 ,20 
0,85 
0,73 
0,12 
0.23 

11 ,35 
5,82 
2,15 
3,38 
6,38 
4,25 
2, 13 

100,00 

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da OGEPAR e 

SEAB/OERAl-PR. 

(8) BTN = NGZ$ 12,9906 



Obs. Calculou-se o custo em BTN devido ao 

fato de que o Governo fixa o preço de garantia em BTNS. 

De acordo com a tabela 4, pOde-se observar 

que 63,61% dos custos de produç~o estimados são custos 

variáveis e 36,39% são fixos. Dentre os (tens que compõem 

os custos variáveis o Insumo fertl I Izente é o que tem maior 

participação respondendo por 22,'4% dOS custos variáveis, 

seguido dos (tens fungicidas e conservação e reparos de 

máquinas e Implementos com 15,56% e 14,84% de participação 

respectivamente. Anal lsando-se os custos fixos observa-se 

que o rtem depreciação de máqUinas e Implementos participa 

com 36,19% dos custos fiXOS segUido dos Juros sobre 

máqUinas e Implementos com 15,99% de participação. 

(d) Cálculo dos custos de produção de laranja 

A estimativa do custo de produção de laranja 

foi elaborada a partir de uma empresa, representativa da 

regl50 Noroeste do Estado do Paranã, que possUi 72,60 ha, 

sendO que 20 ha são cultivados com laranja, 50 ha com 

pecuária e 2,50 ha destinados a outros usos, de acordo com 

estudo elaborado pela SEAB-DERAL/PR. 

Garacter(stlcas do pomar: 

· Variedade: pera 

· Porta-enxerto: limão cravo (porte médio) 

• Densidade: 300 pés/ha 
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· poma r: 300 x 20 hQ =: 6.000 pés 

Rendimento estimado: Il fi o 1 :::: z e f' o câlxa/lH~ 

Ano 2 =: zero calxa/ha 

Ano 3 :: 60 ca I xas/IHI 

Ano 4 :: 150 calxâB/ha 

Ano 5 =: 300 calxas/ha 

Ano 6 :: 450 ca I xas/118 

Ano 7 :: 600 calxas/ha 

Ano 8 a 25 ::: 750 

cal>í8s/ha 

· Vida Ú t I I : 25 anos 

· Vida produt I va: 21 anos 

· Replantio: 5% (Incluído no ano n 

O custo da colheita não está lnclurdo, pois 

esta operação, normalmente, é realizada pela Indústria que 

adqUire o produto. Nas estimativas de custos apresentadas 

nas tabelas 5 a 12 pode-s~ observar, separadamente, os 

custos de Implantação, formação e prOdução do pomar. O 

primeiro ano cor responde ao ano de implantação. O perrodo 

de formação situa-se do segundo ao sétimo ano, sendo que a 

partir do terceiro ano Já existe produção. A produção 

establll za-se a parti r do OI tavo ano. 

As planilhas de custos de produção de 

laranja estio subdivididas em custos varl~vels e fixos. No 

entanto, na fase sem prOdução (ano e 2) esta 

classlflcaç~o nio i consIstente com a deflnç50 apresentada 
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na teoria de custos. Apesar disso, optou-se pelo seu uso 

com a Intenç~o de manter uma planl lha padrio para todos os 

anos da vida 6tl! do pomar. A partir do Infclo da produçio 

a classlflcaç50 passa a ser consistente com a teoria. 
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TABELA 5 - Custo de produçUo de laranja - ano 1. Paran': 

janell'o de 1990. 

ITEM 00 CUSTO 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- MáqUInas e Implementas 

· Combust(vels 
Conservação e reparos 

- Aluguel de implementas 
- BenfeitorIas 

Conservação e reparos 
- filão-de-obra 
- I nStlfHOS 

Mudas 
fertl! 'i zante 

· Inseticida 
Fungicida 
Acarlclda 

- Despesas gerais 
- Juros s/ capital giro 
- fUNRURAl 
SUBTOTAl (A) 

B) CUSTOS fIXOS 
- Depreciação 

Máqulnas/implementos 
BenfeItorias 

· Calcário 
· Pomar 

- Seguros 
MáquinaS/Implementas 

· Benfeitorias 
- Juros 

· MáquinaS/Implementas 
· Ben'feltorlas 
• Terra 

Pomar 
.,.. Mão-de-Obra 

· Adminlstrador/prop. 
· Tratorista 

- ITR 
SUBTOTAL (B) 

TOT A L ( A + B ) 

U$$/t1a 

54,30 
31 } 29 
23,01 
41 / 71 

7,37 
50,50 

430}38 
320,65 
'108,27 

1 ,46 

17,53 
36/11 

637,80 

62,67 
32,59 
3,44 

26}64 

2,54 
1 ,96 
0,58 

71,68 
15}95 
1 O , O 1 
45,72 

141,99 
70,88 
71 , 11 
3,05 

281/93 

919}83 

Ncz$/ha 

744,34 
428}92 
315,42 
571 } 76 

101 ,03 
692,25 

5.89B,6!5 
4.385,47 
1.'184,17 

20,01 

240,30 
<195,00 

8.74"1,33 

858,08 
446,74 

<17,16 
365,18 

34,82 
26,87 

7,95 
982,59 
218,6<1 
137,22 
626,73 

1.946,"10 
971 ,62 
974,78 

<11 }81 
3.864,70 

5}90 
3/40 
2,50 
4,53 

0/80 
5/"t9 

46,79 
34,86 
11 ,77 

O/ 16 

1 1 81 
3,93 

69 / 35 

6,81 
3/5"1 
0 / 37 
2 / 90 

0,28 
0,22 
0/06 
7,79 
1 ,73 
1 ,09 
4,97 

15,44 
7,71 
7,73 
0 / 33 

30,65 

12.609,03 100,00 

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da SEAB/OERAl-PR 

US$ ~ Ncz$ 13}7080 
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TABELA 6 - Custo de produção de laranja - ano 2. Parani: 

janeiro de 1990. 

I TEr., DO CUSTO 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- Máquinas e Implementos 

CombuGtrvels 
Conservação e reparos 

- Aluguel de Implementos 
- BenfeitorIas 

· Conservaç50 e reparos 
- Mão-de-obra 
- Insumos 

t"lu das 
Fertll i zante 
Inseticida 
Fungicida 
Acaricia0 

- Despesas gerais 
- Juros s/ capital giro 
- FUNRURAL 
SLJBTOTAL (A) 
B) CUSTOS FIXOS 
- Oepl'ec I ação 

Máquinas/lmplementos 
Benfeitorias 

· Calcál'!o 
· Pomar 

-- Seguros 
Máqulnas/lmplementos 
Benfeitol'las 

- Juros 
Máqulnas/lmplementos 
Benfeitorias 

• Terra 
Pomar 

- Mão-de-olHa 
· Admlnistrador/prop. 
· Tratorista 

- ITR 
SUBTOTAL (13) 

TOTAL ( A + B ) 

U$$ / IH! 

2,02 
1,08 
0,84 

7,37 
21,07 
88,07 

3,58 
7,39 

31,29 
1 ,21 
3,44 

26,64 

0,65 
0,07 
0,58 

56,30 
0,57 

10,01 
45,72 

141,99 
70,88 
71 , 11 
3,05 

233,28 

363,79 

Ncz$/118 

27,69 
14,80 
12,89 

101 ,03 
288,83 

1 .220,97 

1.157,64 
63,33 

48,21 
101,30 

1.789,03 

428,83 
16,59 
47,16 

365 I 18 

8,82 
0,86 
7,86 

771 ,76 
7,81 

137 1 22 
626,73 

1.946,40 
971 ,62 
974,78 
41,81 

3.187,82 

O, fj6 
0 1 30 
0 1 26 

2,02 
5,79 

24,48 

23.21 
1 ,27 

0 1 99 
2,03 

35,87 

8,60 
0,33 
0 1 95 
7 1 32 

0,18 
0,02 
O, 16 

15,48 
0,16 
2 1 75 

12,57 

39,03 
18 1 48 
19,55 
0,84 

64 113 

fonte: Elaborado o partir de dados básicos da SEAB/OERAL-PR 

US$ = Ncz$ 13,7080 
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TABELA 7 - Custo de produção de laranja - ano 3. Paran~: 

Janell'o de 1990. 

ITEM 00 CUSTO U$$I iHl Ncz$/l1a 

A) CUSTOS VAR1AVEIS 
- r'1áqulnas e Implementos 2,02 27,69 {),"1"1 

· Combustrvels 1 ,08 14,80 0,23 
Conservação e reparos 0,9'1 12 / 89 0,21 

- Aluguel de implementos 
- Benfeitorias 

Conservação e reparos 7,37 101 ,03 1 ,59 
- f'1âo-de-obI'8 51 ,96 712,27 11 ,22 
- Insumos 147,23 2.018,23 31/80 

f-ludas 
Fertlll zante 129,60 1.776,56 28 / 00 

· Inseticida 10,<13 142,97 2,25 

· fungicida 1 ,86 25,50 0,40 

· AC8riclda 5,34 73/20 1 , 15 
- Despesas gef'(~ts 6,26 85,81 1 ,35 
- Juros si capital giro 12,88 176,70 2 / 78 
- FUNRUBAL 2,00 27,42 0,43 
SUBTOTAL ( A ) 229",73 3.149,15 49,61 
B) CUSTOS FIXOS 
- DepreCiação 31 ,29 "128,93 6,76 

Máqulnas/lmplementos 1 ,21 16,59 D,26 

· Benfeitorias 3,44 47,16 0,74 

· Calcário 26,6"1 365, 18 5,76 

· Pomar 
- Seguros 0,65 8,92 O, 14 

· Máquinas/lmplementos 0,07 0,96 0,02 
Benfeitorias 0,58 7,96 O J 12 

- Juros 56,30 771,76 12, 16 

· Máqulnas/lmplementos 0,57 7,81 0 / 12 

· Benfeitorias 10,01 137,22 2 / 16 

· Terra 45 / 72 626 /73 9,88 
Pomar 

- MãO-de-Obra 1 ,99 1.946,40 aO,67 

· Admlnlstrador/prop. 70,88 971 ,62 15,31 

· Tratorista 71 , 11 974,78 15,36 
- ITR 3,05 4',81 0,66 
SUBTOTAL (B) 233,28 3.197,82 50,39 

TOTAL ( A + B ) 463/01 6.346,97 100 / 00 

fonte: Elaborado a partir de dados básicos da SEAB/OERAL-PR 

US$ = Ncz$ 13,7080 
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TABELA 8 - Custo de produçfto de laranja - ano 4. parani: 

janeiro de 1990. 

ITU'! 00 CUSTO 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- Mdqulnas e implementos 

combustrvels 
Conservação e reparos 

- A I ugue I de j mp I ementos 
- Beni'eltorias 

· conservação e reparos 
- Mão'-de--obra 
- Insumos 

Mudos 
Fel'ti Ilzante 
Inseticida 

· Fungicida 
• Acarlclela 

- Despesas gerais 
- Juros 51 capital giro 
- FUNRURAL 
SUBTOTAL (A) 
B) CUSTOS FIXOS 
-- Oeprec I ação 

MáqUlnas/lmplementos 
Ben-fe I tor I as 

· Calcário 
Pomal' 

- Seguros 
Máqulnas/lmplementos 
Benfeitorias 

- Juros 
Máqulnas/implementos 
Benfeitorias 
Tena 
P orna I' 

- Mão-de-obra 
Admlnlstrador/prop. 

· Tratorista 
- ITn 
SU8TOTAL (8) 

TOTAL ( A + B ) 

U$$/ha 

42,05 
21,92 
20,13 

7,37 
31,64 

161 / 08 

130,07 
16,E58 
3,73 

10,71 
7,26 

14,96 
5,00 

26fL 37 

57 / 01 
26,93 
3,44 

26,64 

2 112 
1,54 
0,58 

68 / 21 
12,48 
10,01 
45,72 

141 ,98 
70 / 88 
71 I 1 1 

3 1 05 
272,38 

541 ,75 

Ncz$/ha 

576,42 
300,'18 
275,84 

1 ° 1 ,03 
433 / 72 

2.208 / 22 

1.783,00 
227,28 
51,13 

146,81 
99,52 

205,07 
68,54 

3.692,52 

781,50 
368,16 

47,16 
365,18 

29,07 
21 ,11 
7,96 

935,03 
171,08 
137,22 
626,73 

1.946,40 
971 ,62 
974,78 

41 ,81 
3.733,81 

1 ,35 
.5,84 

29,74 

24,01 
3,06 
0,68 
1 ,98 
1 ,34 
2,76 
0,82 

49,72 

10,53 
"1,97 
0,04 
4,82 

0,38 
0,28 
O I 11 

12,59 
2,30 
1 185 
8 / 4'1 

-26,21 
13,08 
13, 13 
0,56 

50 / 28 

7.426,33 100,00 

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da SEAB/OERAL-PR 

US$ ~ Ncz$ 13,7080 
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TABELA 9 - Custo de prOdução de laranja - ano 5. Paran~: 

Janell'o de 1990. 

I TEr>1 00 CUS TO U$$/ha NC1$/IHl 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- Máquinas e Implementos 38,3"1 525,57 5,06 

· Gombustrvels 20,07 275,12 2,65 

· conservação e reparos 18,27 250,'15 2,"11 
- Aluguel de Implementas 
- Benfeitorias 

· conservação e I'eparos 7,37 101 ,03 0,97 
- Mão-de-obra 37,'19 513,91 "1,95 
- Insumos 174,95 2.398,21 23,08 

Mudas 
Fertilizante 130,62 1 .790,54 17,24 

· Inseticida 22,69 311 J 03 2,99 
Fungicida 5,59 76,63 0,74 

· Acarlclda 16,05 220,01 2,12 
- Despesas gerais 7,7"1 106, 10 'j ,02 
- Juros si capital 91 r o 15,95 218,64 2 I 1 ° - FUNRURAL 10,00 137,08 1,32 
SUBTOTAL ( A ) 291 ,84 "1,000,54 38,51 
B} CUSTOS FIXOS 
- Depreclaçãu 175,64 2.'107,G8 23 J 18 

· Máqulnas/lmplementos 2"1,77 339,55 3,27 
Benfeitorias 3,"14 "17,16 0,"15 
Calcário 26,64 365, 18 3,52 

· poma " 120,79 1.655,79 15,94 
- Seguros 1 ,89 27,29 0,27 

, Máqulnas/implementos 1 ,'11 19,33 O, 19 
Benfeitorias 0,58 7,96 0,08 

- J u 1'05 143,26 1.963,81 18,90 

· Máqulnas/lmplementos 11 ,43 156,68 1 ,51 
Benfeitorias 10,01 137,22 1 ,32 

· Terra 45,72 626,73 6,03 
Pomar 76,10 1.043,18 10,04 

- MãO-de-Obra 141,99 1.946,40 18,74 

· Admlnlstrador/prop. 70,88 971 ,62 9,35 

· Tratorista 7 1 ,11 974,78 9,39 
- ITR 3,05 "11,81 0,40 
SUBTOTAL (B) 465,83 6.386,49 61 ,49 

TOTAL (oA + B ) 757,77 10.387,03 100,00 

Fonte: Elborado a partir ~e dados básicos da SEAB/DERAL-PR 

US$ = Ncz$ 13,7080 
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TABELA 10 - Custo de produção de laranja - ano 6. parani: 

Janeiro de 1990. 

ITEM DO CUSTO 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- MáquInas e Implementos 

· Combust(vels 
· conservação e reparos 

- A I u 9 u e I d e i tnp i eme n tos 
- Benfeitorias 

Conservação e reparos 
- r"Íão-de-ObI'B 
- Insumos 

Mudas 
Fertlll z.ante 

· Inseticida 
Fungicida 
Acarlclda 

- Despesas gel'als 
- Juros si capital giro 
- FUNRURAl 
SUBTOTAl (A) 
B) CUSTOS FIXOS 
- Depreciação 

· MáqUlnas/lmplementos 
Benfeitorias 

· Calcário 
· Pomar 

- Seguros 
· Máqulnas/implementos 
· Benfeitorias 

_. Juros 
Máqulnas/implementos 
Benfeitorias 
Tert'a 
Pomar 

- Mão-de-obra 
· Admlnlstrador/prop. 
· Tratorista 

- ITR 
SU8TOTAl (8) 

TOTAL ( A + B ) 

U$$/ha 

42 / 05 
21,92 
20,13 

7,37 
37 / 49 

259,18 

201 ,48 
28,82 
7,45 

21 ,43 
10,38 
21 ,39 
15,00 

392,86 

160 / 04 
26,83 

3 / 44 
8 / 88 

120 / 79 
2,12 
1 ,54 
0,58 

144,31 
12,48 
10,01 
45,72 
76,10 

141 / 99 
70,88 
71 , 11 
3,05 

451 ,51 

844,37 

Ncz$/ha 

576,42 
300,48 
275,94 

101 ,03 
513,91 

3.552,83 

2.761,89 
395,06 
102,12 
293,76 
142,28 
293,21 
205;62 

5.385,31 

2. 193,84 
369, 16 

47,16 
121 , 73 

1.655,79 
29,07 
21 , 11 

7,96 
1.978,21 

171 108 
137 / 22 
626,73 

1 .043 , 18 
1.946 / 40 

971 ,62 
974,78 

41 ,81 
6.189,33 

4,98 
2,60 
2,38 

0,87 
4,44 

30,69 

23,86 
3,41 
0,88 
2,54 
1 ,23 
2,54 
1 ,78 

46,53 

18,96 
3,19 
0,41 
1 ,05 

14,31 
0,25 
0,18 
0,07 

17,09 
1 ,48 
1 ,19 
5,41 
9,01 

16,81 
8,39 
8,42 
0,36 

53,47 

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da SEAB/DERAl-PR 

US$ = Ncz$ 13,7080 
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TABELA 11 - Custo de produção de laranja - ano 7. Paran~: 

Janeiro de 1990. 

I TEr"! DO CUSTO 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- Máquinas e Implementos 

· Corobust(vels 
Conservação e reparos 

- Aluguel de Implementos 
- Benfeitorias 

Conservação e reparos 
- Mão-de-obra 
- Insumos 

Mudas 
Fert II l'lante 

· Inseticida 
Fungicida 
Acal'lclda 

- Despesas gerais 
- JUI'OS 51 capl1:al gll'O 
- FUNRURAL 
SUBTClTtlL (/J.) 
B) CUSTOS FIXOS 
- Depreciação 

Máquinas/Implementas 
Benfeitorias 

· Calcário 
· Pomar 

- Seguros 
· Máqulnas/lmplementos 
· Benfeitorias 

- Juros 
Máquinas/implementos 

· Benfeitorias 
Terra 
Pomar 

- Mâo-de-'obra 
· Admlnlstrador/prop. 
· Tratorista 

- ITR 
SUBTOTAl (B) 

TOTAL ( A + B ) 

U$$/lla 

38,34 
20,07 
18,27 

7,37 
42,06 

273,07 

201,99 
34,95 

9,35 
26,78 
10,82 
22,30 
20,00 

413,83 

157,88 
24,77 
3,44 
8,88 

120,79 
1 ,99 
1 ,41 
0,58 

143,26 
11 ,43 
10,01 
45,72 
76,10 

141,99 
70,88 
7 1 ,11 
3,05 

448,17 

862,10 

Ncz$/ha 

525,57 
275,12 
250,45 

101 ,03 
576,56 

3.743,2'1 

2.768,88 
479,09 
128, 17 
367,10 
148,32 
305,69 
27.::r,16 

5.674,57 

2.164,23 
339,55 

47,16 
121,73 

1.655,79 
27,29 
19,33 
7,96 

1.963,81 
156,68 
137,22 
626,73 

1 .043,18 
1,946,40 

971 ,62 
974,78 

41 ,81 
6.143,54 

23,43 
4,05 
1 ,08 
3, 11 
1 ,26 
2,59 
2,32 

48,02 

18,31 
2,87 
0,40 
1 ,03 

14,01 
0,23 
0,15 
0,07 

16,62 
1 ,33 
1 , 16 
5,30 
8,83 

16,47 
8,22 
8,25 
0,35 

51,98 

11.818,11 100,00 

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da SEAB/DERAL-PR 

US$ = Ncz$ 13,7080 
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TABEI 12 - Custo de produção de laranja - ano 8. parani: 

janeiro de 1990. 

ITEM 00 CUSTO 

A) CUSTOS VARIAVEIS 
- Máquinas e Implementos 

· Combustrvels 
· Conservação e reparos 

- Aluguel de Implementas 
- Benfeitorias 

· Conservação e reparos 
- Mão-de-OIHa 
- Insumos 

f"lu d as 
Fertlll zente 

• Inseticida 
Fungicida 

· Acarlclda 
Despesas gerais 

- J!HOS s/ capital giro 
- FUNRURAL 
SUBTOTAL (A) 
B) CUSTOS FIXOS 
- Depreciação 

· Máquinas/Implementas 
, Benfeitorias 
• CalcárIo 
· Pomar 

- Seguros 
• Máqulnas/lmplementos 
· Benfeitorias 

- Juros 
Máqulnas/lmplementos 
Benfeitorias 

· Terra 
· Poma I' 

- Mão-de-ob,'a 
• Admlnlstrador/prop, 
· Tratorista 

- ITR 
SUBTOTAL (8) 

TOTAL ( A + B ) 

U$$/l1a 

43,33 
22,62 
20,71 

7,37 
42,06 

355,54 

243,56 
47,21 
27,30 
37,47 
13,<15 
27}70 
25,00 

514,"15 

170,28 
28,29 

3-}4'1 
17,76 

120,79 
2 ,17 
1,59 
0,58 

144,69 
12,86 
10,01 
45,72 
76,10 

141,99 
70,88 
71 } 11 
3,05 

462} 18 

976,63 

Ncz$/ha 

593,97 
310,08 
283,88 

101 ,03 
576,56 

4.873}74 

3.338,72 
647,15 
374,23 
513,64 
18'1,37 
379,71 
3'12,70 

7.052}08 

2.334,20 
387}80 

'17, i6 
2"13,45 

1.655,79 
29,76 
21,80 

7}96 
1.983,'11 

176,28 
137,22 
626,73 

1 • 0'13 , 18 
1.9'16,40 

971 ,62 
974,78 

41 ,81 
6.335,58 

24,94 
<'{',83 
2,80 
3,84 
1 ,38 
2,83 
2,56 

52,68 

17,44 
2,90 
0,35 
1 ,82 

12,37 
0,22 
0,16 
0,06 

14,81 
1 ,32 
1 ,02 
4,68 
7,79 

14,54 
7,26 
7,28 
0,31 

47,32 

13.387,66 100,00 

Fonte: Eiaborado a partir de dados básicos da SEAB/DERAL 

US$ = Ncz$ 13,7080 
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Considerou-se os valores em dÓlares 

devido ao fato de que a laranja é considerada um produto de 

exportação. 

De acordo com a tabelas anteriores (5 a 12) 

observa-se que o custo de Implantaçio é bastante elevado, 

devido basicamente, ao preparo do solo e plantio das mudas 

de !iHanja. 

custo, sendo 

o ano 2 caracteriza-se por apresentar o menor 

que a parti t' deste ano os custos crescem, 

continuamente, até establ I !zarem-se a partir do oitavo ano. 

A vantagem desta forma de apresentação dos custos é que nos 

permite Informações dos custos de qualquer ano da vida 

útil do pOlnar. 

Considerando que a vida produtiva do pomar é 

de 21 anos e que os custos dos primeiros quatro anos foram 

admitidos como Investimento, Obtém-se o custo médio anual 

de produção de US$ 1,33/cal xa de 40,8 quilos de laranja. 

Este valor foi obtido dividindo-se a somat6rla dos custos 

estimados no perfodo produtivo pela produção esperada ao 

longo da vida útl I do pomar de 15.060 calxas/ha. 

NEVES (1888) estimou os custos de 

prOdução de laranja obtendo valores de US$ 1,53/calxa para 

um pomar cuja produtividade esperada foi de 2,70 

caixas/planta. Estes valores situam-se bastante pr6xlmos 

aos estimados nessa pesquisa onde a produtividade média 

considerada foi de 2,39 caixas/planta. 
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3.3.1, Análise do custo médio de produção para 

pOI ftlca de preços do Governo 

o Governo utl 1128 as estimativas de custos 

como Informações Importantes na definição de 

pol rtlcas de preços mfnimos e valores básicos de custe/oI 

quando pretende Intervir na produção e comerciai Ização de 

produtos agrrcolas. A partir das Informações sobre custos 

de produção e dados de oferta e demanda o Governo pode 

definir pcl rtlcas de estrmulo ou desestrmulo de alguns 

produtos agrrColas. Neste (tem serão abordados alguns 

aspectos de interesse do Governo na determinação dos 

custos de produção com o obJetivo de subsidiar pol (tlcas de 

preços. 

(a) Cálculo dos custos de produção de leite 

No caso de produção conJunta l como ocorre na 

pecuária leltelra l onde se produz !eltel carne ( bezerros 

nascidos, animais Jovens mudando de categoria e animais 

~au'tos ganhando peso) e esterco, não é poss(vel saber que 

parte especrflca dos fatores de produção é responsável pela 

obtenção de cada um desses produtos. Tendo em vista que se 

deseja calcular o custo de um litro de leite para compará

lo com o seu preço, quatro f6rmulas alternativas serão 

conslderadas l conforme sugere NORONHA et ai I I (1990). 



97 

PRIMEIRA ALTERNATIVA: Atribui-se todos 09 

custos da atividade somente ao leite não considerando os 

outros derivados. Essa seria a forma Ideal se o leite fosse 

o dnlco produto da atividade. 

alternativa 1 

CMe1 = CrA/ QL 

onde: 

CMe1 = Custo médio do leite, calculado pela 

GTA = Custo total da atividade leiteira 

QL = Quantidade total de leite produllda 

Esta alternativa superestima o custo do 

litro de leite, porque uma parte dos custos da atividade 

ocorre devido a05 demais produtos, 

animais vendidos. 

prinCipalmente os 

SEGUNDA ALTERNATIVA: Subtrai r do custo total 

da atividade o valor dos animais e do esterco vendidos para 

se obter o custo médio do leite. Esta fórmula foi a mais 

utl I Iluda nos estudos de custos de produção de leite 

analisados na presente pesquisa. 

GMe2 = (GTA - RA - RE)/QL 

onde: 

RA = renda obtida dos animais vendidos 

RE = renda obtida do esterco vendido 

A prinCipal desvantagem desta alternativa é 

que o custo dO leite fica dependendo dos preços e 

quantidades de animais e esterco produZidos. Considera-se, 
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neste caso, que os produtos derivados da atividade 

leiteira, exceto o leite, sempl'e custam aquilo que valem. 

A desvantagem desta fórmula é mais acentuada 

nos rebanhos de menor grau de sangu~ leiteiro, pOI'que a 

venda de animais descartados para abate é mais Importante 

na formação da renda do produtor, do que quando o rebanho é 

espec!allzado e de bom padl'i':ío zootécnlco. 

o custo médio do leite assim calculado, pode 

variar mesmo que nada aconteça aos custos dos fatores de 

produção. 

TERCEIRA ALTERNATIVA: Transformar o valor de 

venda dos animais e esterco em equivalente leite,. somando-

se o resultado obtido à quantidade de leite prOduzido. 

Nesta alternativa, além dos preços dos animais e do 

esterco, o preço do leite também afeta o resultado do 

cálculo dos custos. 

CTA 
CMe3 :-----------

RA + RE 
Ql + 

Pl 

onde: 

PL = preço do litro de leite recebido pelo 

PI'odutor 

Neste caso, quando mantidas constantes todas 

as variáveis exceto o preço do leite} ao ser aumentado o 

seu preço o custo médio também elevar-se-á e vice-versa. 
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QUARTA ALTERNATIVA: Fazer Dcorreção" da 

quantidade prOduzida de pela partlclpaçõo da 

receita dos outros produtos na receita total da atividade, 

conforme abaixo: 

GTA 
Gf"le4 - ------

RTA 

QL RTA + RA + RE 

Esta f6rmula apresenta o Inconveniente de 

deixar o GMe depender dos preços dos produtos. Neste caso, 

não s6 o preço do leite, mas também a sua quantidade entram 

na ponderação ao se calcular a RTA. Em relação à segunda 

alternativa, esta fórmula é menos restritiva porque não 

exige que o custo total dos animais e do esterco vendidos 

seja sempre Igual ao seu valor d·e venda. 

Para testar as 4 alternativas propostas 

serão utl I Izados como base de cálculo os custos médios 

estimados de acordo com os procedimentos maIs utl I Izados 

nos estudos ana I I saclos, ou se j a: 

eTA = Ncz$ 881.218,OO/ano 

QL = 137.936 I I tros/ano 

QA ;:: 35 animais/ano 

QE ;:: 108 toneladas/ano 

PL = Ncz$ 4 / 70/lltro, pl'eço do leite B 

PA = Ncz$ 4.725,OO/anlmal, preço do animai 

PE - Ncz$ 150,OO/tonelada, preço do esterco 

Substituindo-se estes valores nas f6rmulas 

Obtém-se os seguintes resultados: 
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TABELA 13 - Efeitos das variações dos preços dos produtos 

sobre o custo médio do leite de ,acordo com as 

4 alternativas de cdlculo. propostas. Parani: 

Janeiro de 1890. 

Fórmula Resultados das hipóteses 

(efeito) A B c o E 

CMe1 (Ncz$/l) 6 / 3886 6,3886 6 / 3886 6,3886 6,3886 
(variação) (1,0000) (1,0000) (1 / 0000) ( 1 ,0000 ) (1,0000) 

CMe2 (Ncz$/l) 5,0722 "i,4535 4,5087 5,0722 4,5087 
(variação) <1 ,0000 ) (0,8780) (0/8888) (1,0000) (0,8889) 

Cf"ie3 (Ncz$/l) 4,9908 4,8908 5,0221 5,3662 4,5634 
(variação) ( 1 ,0000 ) (1,0000) (1,0063) (1,0752) (0,9144) 

C f"ie"i (Ncz$/l) 5,2417 5,2417 5,2629 5,5072 4,9690 
(var'lação) (1,0000) ( 1, ODor» (1,0040) (1/0507) (0/8480) 
-----------------------------------------------------------

A = Os preços de todos os produtos permanecem 

Inalterados 

B = Os preços de todos os produtos aumentam 

47% 

C = PL e PA aumentam 47% e PE não se altera 

o = PL aumenta 47% e PA e PE não se alteram 

E =PA aumenta 47% e PL e PE não se alteram 

A partir do exemplo apresentado acima 

conclui-se: 

1. A primeira fórmula não depende dos preços 

dos produtos, porém superestima o custo médio do leite. 

2. A segunda não depende do preço do leite/ 

mas depende dos preços dos outros produtos. Aumentos em PA 
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e PE reduzem o custo médio, mesmo que GTA permaneça 

Inalterado. 

3. As fórmulas 3 e ~ tornam o resultado 

dependente dos preços de todos os produtos da atIvidade. 

Quando os preços de todos os produtos varIam na mesma 

proporção o resultado obtido não se altera, mas quando 

apenas Pl aumenta o CMa pode aumentar e quando PA e/ou PE 

aumentam CMe decresce, mesmo que GTA permaneça Inalterado. 

Para fins de orientação de pol (tlca de 

preços mfnlmos para o leite, a primeira alternativa 

dificilmente seria aceita. Dentre as outras alternatIvas 

parece mais razoável escolher-se aquela cujO resultado for 

menos afetado pelas variações dos preços dOS produtos. 

Diante desta supoSição, a quarta alternativa resultaria 

sempre em menores varIações nos resultados. 

Toda a análise feita até o momento supõe 

que os preços e as quantidades dos fatores de produção 

sejam mantidos constantes, variando apenas os preços dos 

produtos. No entanto alguns (tens compon~ntes do custo 

total poderiam ser discutidos como é o caso dos custos da 

terra e do proprietário. Os Juros consIderados sobre o 

fator terra poderiam ser omitidos uma vez que estudos como 

os de PINHEIRO (1980) e CAMARGO & FERREIRA (1989), tem 

mostrado que este fator de produçõo apresenta ao longo dos 

61tlmos anos taxas de crescimento reais Significativas. 

Quanto ao proprietário a determinação de seu custo é 
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dltrcll ele ser avaliada com precisão. No entanto, tendo em 

vista que se utl l lza o custo médio como parâmetro para 

orientar a pol (tlca de preços m(nlmos parece razoável que o 

produtor de maior capacidade empresarial produza a custos 

abaixo da média, conseguindo assim manter-se na atividade. 

o P/'odutor terá lucro apenas se o produto for 

comercializado, no mel'cado, a pl'eços superiores ao rnrnlmo. 

(b) Cálculo dos custos de produção de surnos 

Anal isando os custos de produçRo de su(nos, 

Observa-se, de acordo com a tabela 1Q, que a partiCipação 

dos custos variáveis é expressiva ou seja: 

TABELA 1q - Estimativa dos custos de produção de surnos de 

acordo com os procedimentos mais utl I fzados nos 

estudos analisados. Paraná: Janeiro de 1990. 

ITENS 00 CUSTO CUSTO 

Ncz$/anlmal Ncz$/kg 

1 ) Custos variáveiS 1.08Q / 30 10,94 80,81 

2) Gustos fixos 258,87 2,60 19,19 

3) Gustos totais 1 . 35Q ,17 13,54 100,00 

4) Preço médio ( 1 ) 12,96 
-----------------------------------------------------------

Fonte: Tabela 3 

(1) Fonte: SEAB/OERAL - Su(no vivo, tipo 

carne, posto frlgor(flco. 
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A partir dos ndmeros verificados na tabela 

1Q, constata-se que 80,81% dos custos totais são variáveis 

e apenas 19,'9% são fixos. Esta constatação deve ser levada 

em consideração no momento de se estabelecer pol rtlcas de 

preços mrnlmos. A margem de "negoclação n é multo reduzida. 

Os custos da terra foram considerados, porém, seus valores 

são praticamente Insignificantes pelo fato da área 

utl I lzada para a exploração ser praticamente desprez(vel. A 

mão-de-obro fi xa, t'esponsável por 7,9'1% do custo tota!, 

normalmente é composta por membros da fam(lla. Sendo, neste 

caso, pass(vel de ser excluróa do custo elaborado com o 

objetivo de orientar a pOi rtica de preços do Governo, caso 

o Governo quel ra estabelecer pai rtlca de preço que não 

cubra o custo total de prOdução .. 

A rlgo!', deveria ser considerada a receita 

advinda da comercialização do esterco dos surnos para 

deduzir parte dos custos da atividade, porém, pelo baixo 

preço do produto, este (tem foi desconsiderado. Na prática 

tem-se verificado que algumas empresas retiram 

gratuitamente o produto das esterquei raso Esta prática 

evita que o proprietário dos su(nos execute esta operaçao. 

Em havendo valor comerciai para o produto estarfamos diante 

de um caso de produção conjunta. EXistindo abate de su(nos 

para alimentação da famrlla ou comércio de leitões com 

terceiros deve-se considerar como receita o valor de 

mercado do produto. Para a situação descrita de produção 
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conjunta é válido o racloc(nlo desenvolvido no caso 

estudado do custo de produção de leite, adotando-se a 

alternativa que menos afeta o custo final quando variam os 

preços dos produtos. 

(c) Cálculo dos custos de produção do trigo 

o trigo é um produto de ciclo curto, 

produzidO no Inverno, não apresentando a caracter(stlca de 

produção conjunta como é o caso do leite. Desta forma a 

estimativa do custo de trigo se torna uma tarefa mais 

simples, tendo em vista que a IndIVidualização dos custos 

fica facilitada. 

Considerando-se que 05 custos v8t'iávelS 

representem, efetivamente, os custos variáveis médiOS, 

nenhum de seus componentes pode ser exclufdo, quando se 

quer utilizar os custos para orientar a pOI ftlca de preços 

mrnlmos. Os custos variáveis devem ser cobertos pelOS 

preços de garantia, pois o Governo detém o monop61 lo da 

comercialização do trigo e caso não remunere os custos 

variáveis o prOdutor racional abandonará a atividade até 

mesmo no curto prazo. 

No que se refere aos custos fixos, alguns 

(tens tem gct'ado pOlêmica, tanto no que se refere aos 

procedimentos de cálculo quanto à sua Inclusão ou nao nas 

estimativas. 

Na tabela 15 a seguir, são apresentadas 
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algumas aoáll ses dos custos de prOdução cio trigo, 

procurando separar os (tens consIderados mais .polêmICOS. 

TABELA 15 - Estimativa dos custos de produção de trigo de 

acordo com os procedimentos de cálcUlo mais 

utlll zados n05 estudos analIsados. Paraná: 

Janel ro de 1990. 

ITEI'1 DE CUSTO CUSTO 

Ncz$/l1a Ncz$/sC BTN/se 

1) Custos variáveis 4.539,60 137,56 10,59 

2) Custos fixos 2.596,60 78,09 6,05 

3) Custo total 7.136,20 216,25 10,64 

4) Custo total - custo terra 6.895,07 208,97 16,08 

5) Custo total - admln/prop. 6.832,96 207,06 Hi , 94 

6 ) Item 3 - (Item 4 + 5) 6.591,83 189,75 15,38 

7) Preço garantia 138,43 10,73 

-----------------------------------------------------------
Fontel tabela 4 

BTN = Ncz$ 12,9906 

Os resultados apresentados foram extraraos 

da tabela 4 e contém os custos das oenfeltorlas envolvidas 

na produção do trigo, os quais foram rateados entre os 

p r o d ti to S· obtIdos na propriedade, de acordo com a 

participação de cada um no valor total da prOdução. Este 

critério apresenta o Inconveniente de que, mesmo mantendO 

constantes as quantidades e preços dos fatores de 
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produção, quando variam os preços dos produtos (trigo, soja 

c'ml lho) os custos tamtJém variam. Quando aumenta o preço cio 

trigo, mantidos os demais preços constantes, os custos do 

trigo também aumentam. Quando aumentam os preços da soja 

e/ou 1'1111110, mantidos lnaltet'ados os preços do tl'lgo, os 

custos do trigo diminuem. Tendo em vista que o custo das 

benfeitorias participa com apenas 6,13% dos custos totais, 

as variações dos preços dos produtos afetam multo pouco o 

resultado final. 

Os rtens destacados na tabela 15, acima, são 

terra e admlnlstt'ador!proprletárIO. Estes f tens 

normalmente nlo aRo Inclurdos nos estudos de custo do 

Governo como base para estabelecimento de preços para 

Implementar pol (tlcas de preços mrnlmos ou de preços 

máximos. SCHUH (1876) comentando a utl I ização dos custos de 

prOdução para embasar pol (tlcas de preços admite que num 

enfoque comumente utl I Izado para se evitar prOblemas é não 

Incluir o custo da terra e da mãO-de-obra faml I lar como 

componentes 

para não 

das estimativas de custo". As 

Inclusão destes (tens são as 

Justificativas 

mesmas Já 

consideradas na análise do custo do leite. 

Cd) Cálculo dos custos de produção de laranja 

o pomar de laranja caracteriza-se por ser uma 

exploração permanente. Existem lavouras que 

enquadradas em todas as fases de prOdução, 

podem seI' 

desde a 
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Implantação até o dltlmo ano de vida dtl I produtiva. Neste 

caso a utilização dos custos para orlcl1taçãoda pol (tlca de 

preços mrnlmos do Governo deve levar em conta toda essa 

realidade. A estimativa de custo médio eie IHOdução deve 

basear-se em todas as fases da cultura e não apenas nos 

custos da lavoura em plena prOdução. 

Na tabela 16, apresenta-se um resumo dos 

custos de prOdução da laranja procurando destacar alguns 

(tens considerados Importantes nesta fase do estudo. 

TABELA 16 - Custo de produção de laranja. Paran': 

de 1990. 

ITEM DE CUSTO CUSTO 

US$/ha Ncz$/ha 

1) Custo variável 493,27 

2) Custo fixo 461 , 18 

janeiro 

% 
Cu~;to 

Total 

3) Custo total 954,45 13.083,70 100,00 

-----------------------------------------------------------
A) Custo da terra 45,72 626,73 4,79 

B) Custo admin/propriet. 70,88 971 ,62 ,7 , '13 

C) Item 3 - (tem A 908,73 12.456,97 95,21 

O) Item 3 - rtem B 883,57 12.112,08 92,57 

8) Item 3 -(Itens A + B) 837,85 11.485,35 87,78 

Fonte: tabelas 5 a 12 



108 

Os custos totais constituem-se de 51,68% de 

custos variáveis e Q8,32% de custos fixos médios. Os custos 

dos fatores terra e administrador/proprietário participam 

com 4,79% e 7,43%, respectivamente, dos custos totais de 

produção. Pelos motivos Já mencionados, anterlol'mente, 

pOde-se desconsiderar, para estudos de orientação de 

os dois (tens referidos acima, pol ftlca de preços, 

posSibl I Itando uma redução dos custos de US$ O,'6/calxa de 

laranja prodUZida. 

3.3.2. Análise dos custos de prOdução 

entidades de representação do produtor 

As entidades de representação do produtor 

r ti r a I, P os sul n d o a I 9 ti m p o de,' d e- m e r c a do, elaboram suas 

estimativas de custos de produção objetivando a defesa de 

seus associados. Desta forma essas entidades uti I lzam o 

custo total de produção como Instrumento de reivIndicação 

dos preços de seus produtos, Junto bs autoridades 

competentes. Todos os estudos ana II sados, neste traba lho, e 

que foram elabol'ados pelas entidades de representação 

titl I fzaram a estrutura de custo total de prOdução quando o 

objetIvo era subsIdiar estudos de pol rtlcas de preços. 

As principaiS divergências, detectadas 

nestes estudos, relacionam-se com alguns procedimentos de 

cálculo, conforme pode-se, observar nas tabelas 17 e 18 que 

se seguem: 
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TABELA 17 - Efeitos das variações nas taxas de juros 

aplicadas ao fatOr terra sobre o r'esultado 

dos custos médios de produção, mantendo-se a 

taxa de juros de 6,00% ao ano sobre os ativos 

fixos tais como: máquinas, Implementas, 

benfeitorias, culturas perenes e animais. 

Paraná: Janel ro de 1990. 

PRODUTO SIMULACOES: TAXAS DE JUROS ANUAIS 

(efeito) A = 0% B = 3% c :: 6% O = '12% 

Leite - Ncz$/1 <l,56 5,07 5,59 6,62 
(variação) (1,0000) (1,1118) (1,2259) ( 1 ,4517 ) 

surnos - Ncz$/l<g 13,54 13,54 13,54 13,54 
(variação) (1,0000) (1,0000) (1,0000) (1,0000) 

T I' I 90 - Ncz$/sc 208,94 216,25 223,56 238,1'1 
(variação) ( 1 ,0000 ) (1,0350) (1,0700) (1,1398) 

Laranja - Nc'z$/cx 17,1éJ 18,2éJ 19,35 21,55 
(variação) (1,0000) ( 1 ,06<l3) ( 1 , 1286 ) (1,2574) 

-----------------------~------------------------------~-----

A tabela 17 mostra que os efeitos das 

varIações nas taxas de juros aplicadas sobre o fator de 

produção terra são significativos. Comparando-se os 

Incrementos nos custos médios de produção decorrentes do 

uso (las a I (quotas de 3%, 6% e 12"ío ao ano sobre o va I ar da 

terra, Observa-se que O leite é o produto mais sensrvel às 

variações nas taxas de juros, seguida da laranja. Esta 

maior senslbl I Idade está ligada ao fato de se tratar de 

exploracões permanentes. No caso de surnos o custo médio de 
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produção não fol afetado pela variação nas taxas de Juros 

aplicadas sobre o fator terra devido ao fato de que a área 

utl I Izada pela atividade é praticamente Insignificante. 

De acordo com os estudos analisados 56,00% 

estimam o custo dO USO do fator terra a partir de uma taxa 

de juros real sobre o seu valor, sendo que destes 35,71%, 

28,57% e 14,29"to utll i zam as ·al {'quotas de 3"fo, 6"1~ e 12% 

respectivamente. Constatou-se que a ai (quota de 3"1~ é a mais 

utl I Izada nos estudos. A Inclusão deste valor (3,00%) nas 

estimativas eleva os custos do leite, trigo e laranja de 

11,'8%, 3,50% e 6,43%, respectivamente. 

De acol'do com trabalho elaborado por 

PINHEIRO (1980), que analisou a· eVOlução dos preços de 

terras agrfcolas no perrodo de 1.966/78 evidenciou-se que, 

60,00% das taxas reais de crescimento dos preços das terras 

são Iguais ou superiores a 10,00% ao ano e apenas 16,00% 

são Inferiores a 5,00% ao ano. Em estudo recente CAMARGO & 

FERREIRA (1989), ana II sando o per rodo de 1.966/86, 

constataram que as taxas anuais reais de crescimento dos 

preços de terra, no Brasl I, foram de 4,49% ao ano para 

terras de lavouras e 3,68% ao ano para terras de 

pastagens. A partir destes estudos parece mais razoável 

utl I Izar· taxas de juros para o fator terra menores (3,00% 

ao ano) do que as atrlburdas ao capital Investido em 

máqUinas, Implementos, benfeitorias, culturas perenes e 

animais (6,00% ao ano), ficandO Impf(clto que a diferença 
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entre as duas taxas sõo decorrência da valorização real do 

fator terra. 

Embora ~~,OO% dos estudos ana I I sodos 

consideram o valor do arrendamento, para estimar o custo do 

uso da terra, este procedimento é pouco usado, na prática, 

e segundo PiNHEIRO (1980) que com base em dados do IBGE de 

1975 concluiu que 94,00% das terras (em área) são 

exploradas por proprietários e 6% por arrendatários, 

parceiros e ocupantes. 

Devido ao pouco uso do arrendamento e pela 

varlabl I Idade de culturas ou exploraçõeo torna-se dlf(cl I 

estabelecer valores representativos para os diferentes 

produtos. Desta forma a aplicação de uma taxa de Juros 

sobre o valor da terra, método mais usado nos estUdOS, 

pode representar o custo de oportunidade do fator terra com 

maior precisão, nos casos em que o produtor cultiva em suas 

pr6prlas tel'ras. 

Outro aspecto que apresenta controvérsias 

refere-se ao custo de oportunidade do capital Investido em 

máqUinaS, Implementos, benfeitorias, culturas permanentes e 

animais. Na tabela 18 abaixo apresentam-se as variações no 

custo total decorrentes do uso de diferentes taxas de 

Juros. 
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TABELA 18 Aná II se dos efe I tos de di fel'entes taxas de 

remuneração dos ativos fixos: máquinas, 

Implementos, benfeitorias, culturas perenes e 

animara sobre os resultados das estimativas 

de custos médios de prOdução, mantendo a 

remuneração do fator terra fixa em 3,00% ao 

ano. Paraná: janell'o de 1890. 

PRODUTO SIMUlAÇOES: TAXAS DE JUROS ANUAIS 

(efeito) A :: 0'1~ B :: 5D~ c = 1 0'1.:, 

Leite - Nc z$ / I 4,22 5,07 5,64 5,83 
(variação) (1,0000) (1/2019) (1,3367) (1,<'W'11 ) 

Sulnos - Ncza;/l<g 12 , 79 13,54 14,03 14,29 
(variação) (1,0000) ( 1 ,0586 ) (',0969) (1,1172) 

Trigo - Ncz$/sc 189,02 216,25 227,73 233,'17 
<vat'lação) (',0000) ( 1 ,0865) (1,'443) (1,1731) 

laranja - Ncz$/cx 16,27 18,24 19,56 20,21 
(variação) (l , OODO) (1,'210) (1,2016) ( 1 ,2419 ) 

-----------------------------------------------------------

A tabela acima demonstra que as variações 

das taxas de Juros afetam com Intensidade diferente os 

resultados dos custos dos produtos em análise. O custo 

total dos surnos é o menos afetado com a variação das taxas 

de juros, sendo que o custo total do leite caracteriza-se 

por ser o mais afetado, seguido do custo da laranja. Os 

produtos cUjOS custos apresentam maior senslbl I Idade b 

variação das taxas de juros são os que exigem maior volume 

de Investimentos em ativos fixos. 
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As taxas consideradas na tabela 18 foram as 

mais utilizadas nos estudos analisados, sendo que a 

ai (quota de 6% ao ano destaca-se como a mais usada dentre 

todas. 

Ao elaborar a tabela 17 conSiderou-se como 

fixa a taxa de 6% ao ano sobre o valor médio das máqUinas, 

Implementos, benfeitorias, culturas permanentes e animais, 

variando-se apenas a taxa de juros sobre a terra. Porém, ao 

elaborar a tabela 18 considerou-se corno fixa a taxa de 3'Y" 

ao ano sobre o valor da terra variando-se a taxa de Juro 

sobre os demais ativos fi MOS citados acima. Em função, 

disso os custos correspondentes ~ segunda coluna das 

tabelas 17 e 18 coincidem. 

Alguns estudos de custos de produção, diante 

da dificuldade de atribuir valol'es a certos componentes da 

estrutura de custo total de produção, procuram evitar a 

Inclusão de rtens que exigem certa dose de SUbjetiVIdade na 

sua determInação. Neste caso são Inclu(dos, na planilha, 

todos os (tens de custos considerados variáveis mais uma 

parcela dos custos fixos representada pela depreciação dos 

ativos fixos, mãO-de-obra familiar, seguro obrigatório e 

Impostos e taxas. Comparando-se os resultados deste custo 

Incompleto, normalmente, chamado custo operacional, com a 

estrutura de custo total proposta para as entidades de 

representação da classe produtora tem-se: 
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TABELA 19 - Comparativo entre custo total de produção e 

custo operacional. Paraná: janeirO de 1990. 

CUSTO TOTAL CUSTO OPERACIONAL PERCENTUAL 

PRODUTO NCZ$/unld.(A) NCZ$/unld.(ô) ô/A ("to) 

leite (I) 5,07 2,51 

su(nos (1(9) 13,54 11 ,6 fi 86, 12 

Trigo (60 I(g) 216,25 180,68 83,55 

laranja (40,8 K9) 18,24 1'1',08 77,18 

A tabela 19 demonstra que o custo 

operacional do leite representa apenas 49,51% de seu custo 

total de produção. Isto ocorre .pelo fato de que a parcela 

de custos fixos não Inclurda no custo operacional é 

bastante significativa. Os custos com 

administração/proprietário e os Juros sobre máqUinas, 

benfeitorias, forragens, animais e terra não estão 

Inclurdos na estimativa do custo operacional do leite. 

Os demais produtos (laranja, trigo e 

5u(nos), seguem-se ao leite. em ordem decrescente como 

sendo os produtos mais afetados pela rião Inclusão nas 

estimativas do custo operacional de parte dos custos fixos 

de PI'odução. 

As entidades de representação dos produtores 

rurais, ao formular suas reivindicações de pol (tlcas de 

preços, devem fazer uso de planl lhas de custo total de 
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produçfto, Incluindo além dos custos variáveis, todos os 

c 'u s tos f I )( os. S u 9 e r e - s e a u t I I I Z fi C ã o d a a I (q u o ta d e 3 ~ 

sobre o valor da terra e B% 00 ano sobre o valor médio dos 

ativos fixos envolvidos no processo produtivo, conforme vem 

sendo praticado pela maioria dos estudOS analisados. 

3.3.3. Análise dos custos de producão para o 

prOdutor 

Neste rtem será ana I I sado o custo de 

produção que vai Interessar ao produtor na administração de 

sua empl'esa lembrando que para o Pi'odutor 

Individuai, que não tem poder de Interferir nos preços de 

mercado, não é tão Importante saber o custo total de 

produção de cada produto, sepal"adamente, como parece. 

Segundo NORONHA (1988) as estimativas dos custos-cal xa 

diretos servem para situar o produtor em relação aos preços 

garantidos pelo Governo e para Justificar suas necessidades 

de crédito junto aos bancos. Servem, também l para analisar 

suas opções entre culturas alternativas. 

Do ponto de vista da administração da 

empresa rural, no curto prazo, Interessa saber se os 

custos-caixa di retos (custos em dinheiro) estão sendo 

pagos. No entanto l no 

receita total de todas 

custos totais da empresa. 

longo prazo, é necessário que a 

as atividades seja superior aos 
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o modelo funciona bem quando se trata de 

processos de produção que resultam em um só produto, como é 

o caso do trigo e laranja. Porém, não se adapta multo bem 

aos casos de produtos obtidos de processos de prOdução com 

prOdutos conjuntos, como ocorre na pecuária leiteira e 

suinocultura ( quando existe comércio de esterco) onde fica 

complicado atribuir a cada um dos produtos os seus custos 

espec (f I cos. 

prática não 

receIta, o 

De acordo com NORONH/l. et alll (1\390) na 

Interessa multo saber qual é a fonte da 

leite ou os demais produtos da empresa. Em 

multas casos a atividade leiteira é deficitária em relação 

ao custo total desta atividade, mas continua sendo 

explorada por causa do seu papel Importante como gerador de 

receita mensal Indispensável para atender o pagamento de 

outras atividades agrrcolas da fazenda. Desde que este 

déficit seja coberto pelos lucros das outras atividades com 

alguma taxa de lucro global I interessa ao empresário manter 

a prOdução de leite. 

Analisando os custos dos 

considerados nesse estUdO, Observa-se que em todos os casos 

os custos caixa-diretos são cobertos com a receita obtida, 

embora apenas no caso da laranja exista um lucro puro, 

conforme demonstrado na tabela 20 abaixo: 
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TABELA 20 - Relação entre preços, custo total, custo- caIxa 

e lucro puro. P<Haná:JaneII'O de 1880. 

PRODUTO PREGO GUSTO GUSTO LUGRO 

TOTAL GAIXA PURO 

leite - Ncz$/1 4,70 5,07 2,71 (0,37) 

Sutnoa .- Ncz$/l<g 12,96 13 ,5''1 10,47 (0,58) 

T ri 90 - NC2.$/SC 139,<13 216,25 132,23 (76,82) 

Laranja - Ncz$/cx 25,36 18,24 8,87 7 I 12 

-----------------------------------------------------------
(a) Fonte: SEAB/DERAL 

Todos os produtos descritos na tabela 20 

podem, potenCIalmente, ser produzidos no curto prazo, sendo 

que o trittcultor se encontra na ~Ituação menos confortável 

dentre todos os citados acima. No entanto , o empresário 

rural deve analisar sua propriedade como um todo e a parti r 

das alternativas dlsponrvels escolher as que I I) e 

proporcionem melhores perspectivas de resultados 

favoráveis. No caso especrflco do trigo, trata-se de um 

produto que se constitui em uma das raras opções de cultivo 

de InVet'no, no Brasil, oonsoll dando-se como cul tura 

fundamental no CentrO-SUl do pars na sucessão com culturas 

anuais de verão, especificamente, com a soja. 

SegundO HOFfMANN et aI I I (1876) no caso de 

rotação de culturas não podemos dizer que uma cultura 

esteja dando preJu(zo, outra Simplesmente cobrindo seus 
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custos e outra dando lucro. Na base de custos de produção 

lhalvlduals pOder(amos chegar ~ conclusão de que a cultura 

que estivesse dando prejurzo deveria ser suprimida, o que 

nestas condições serIa absurdo, posto que ela contribui 

para a prOdutividade das outras culturas e consequentemente 

para o aumento da receita I fqulda da fazenda que é o que 

Interessa realmente. Isto simplesmente mostra que os custos 

de produção precisam ser interpretados levando-se em 

consideração a organização geral da fazenda. 

A suInocultura e a pecuária de leite, embora 

em melhor sItuação do que o trigo tamb6m enfrentam 

problemas porque as receitas totais são menores ~o que 05 

respectIvos custos totais. Na proprIedade como um todo o 

surno e o leIte podem desempennar um papel fundamental como 

geradores de receItas frequentes (mensaIs) Indispensáveis 

para atender o pagamento de outras ativIdades agrrcolas da 

fazendo. Desde que este déficIt seja coberto pelos lucros 

das outras atIvidades com alguma taxa de lucro global, 

Interessa ao empresário manter a produçao de lelte ou 

aurnos. 



4. CONGlUSOES E REGOMENOAÇOES 

Foram analisados 33 dl'ferentes estudos de 

custos ele p/'odução. O pf'l.nclpal Objetivo foi IdentificaI' os 

principais procedimentos de cálculo adotados em estudos de 

custos direcionados para atender Interesses de produtores 

rurais, de entidades de representação da classe produtora e 

do Governo. Procurou-se dar maior ênfase aos (tens 

considerados mais polêmicos na determinação dos custos de 

produção na agricultura. As principais constatações 

verificadas nos estudos anal isados foram as seguintes: 

1) Quando se tenta comparar estimativas 

de custos de prOdução, uma das maiores dIficuldades se 

encontra na falta de clareza do modelo e dos procedimentos 

de cálculo utl I Izados, sendo que, ~s vezes, n~o chegam a 

ser apresentados. Em estudos mais recentes, observa-se a 

preocupação em melhor explicItar os procedimentos e 

crlt6rlos de cálculo adotados pelos diferentes agentes 

econômicos. 

2) As principais diferenças encontradas 

entre os estudOS analisados devem-se, basicamente, à falta 

de uniformidade nos m6todos e critérios de cálculo e aos 
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diferentes objetivos para os quais são elaborados os custos 

dé produção. 

3) A tarefa de homogeneizar as planl lhas de 

cálculo de cuétos de produção será bem sucedida se tiver 

como base a uti I Ização correta dos conceitos econômicos e a 

definição clara dos obJetivos do usuário. 

4) No cálculo dos custos de produção para o 

produtor Individuai j fundamentai o conhecimento dos 

custos-caixa diretos para orientar o produtor na escolha 

das diferentes opções de cultivo. O custo total de prOdução 

interessa ao prOdutor na aná! ise global de sua propriedade 

agr(cola. 

5) 

para entidades 

constatou-se que 

estrutura de 

Para o cálculo dos custos de 

de representação da classe 

devem ser inclurdos todos os 

prOdução 

produtora, 

rtens da 

custo total de produção, quando da 

relVlndlcaç~o de preços mfnlmos. 

6) No cálculo do custo médio de produção 

para pol rtlca de preços do Governo constatou-se que os 

custos do administrador/proprietário e remuneração da 

terra, geralmente, tem sido omitidos. 

7) No caso de produção conJunta, anallsaram

se diferentes procedimentos de apropriação dos custos para 

um prOduto espec(flco, concluindo-se que a mais adequada é 

aquela alternativa cujo resultado for menos afetado pelas 

varl~cões nos preços dos prOdutos obtidos no processo de 
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produção conjunta. 

B) Dentre os estUdos de custos de producão 

analisados, 78,79% são orçamentos de custos e 21,21% são 

cálculos nex-post" de custos. 

9) A estrutura de custo total de produção é 

utilizada em 87,BB% dos estudos, vindo a seguir as 

estruturas de custo variável e de custo operacional I 

uma utilizada em 6,06"10 dos estudos anal isados. 

Recomenda-se que com relação a 

cada 

alguns 

componentes da estrutura de custo de produção se realizem 

estudos complementares visando o aperfeiçoamento de suas 

estimativas. 

Os 

aprofundados são: 

(tens que requerem 

1) Manutenção de máqUinas, 

estudos mais 

Implementos e 

benfeitorias, cujas estimativas de custos devem basear-se 

em aval I ações e acompanhamentos de campo. 

Estlmatl va atua II zada do custo de 

oportunidade do capital Investido em terras e ativos fixos. 

3) Estudo da eventual necessidade de que a 

pol (tlca de preços do Governo seja definida com base em 

custos regionais. 
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Anexo 1- Procedimentos de cálculo dos custos utl Ilzados pelos 

agentes econômicos para estimar: depreciação, terra e 

aam./proprletárIO 

Agente econÔmico 

CFP 
IEA 
I EA 
FGV 
SEAB/OERAL 
SEAB/OERAL 
IRGA 
GOMES e t a I I I 
RIBEIRO, ~I.L. 

VIEIRA,I'1.S.X. 
SOORZEIESKI, D. 
BENEVENUTO ,A. 
YAf"lAGHISHI, C.T. 
MAGALHl\ES, O.F. 
GRAÇA, L.R. 
ARRUDA, Z.J. 
ARRUDA, S.T. 
NEVES, E.M. 
FECOTRIGO 
OCEPAR 
OCEPAR 
FAESP 
FAESP 
ORPLANA 
OCB 
OCB 
COTRIJUI 
CClPL 
COTIA 
OCESC 
OCESC 
BRAN01W, LO. 
SEMINt{RIOS/CTBA 

depreciação 

linear 
I In ea r 
IIneal' 
linear 
I I n e a I' 
linear 
I In ea r 
linear 
I I n e a r 
linear 
I I nea r 
I I n c a r 
I i n c a r 
I Inca r 
I In ea r 

I In ea r 
I In ea r 
I I nea r 
I In ea r 
I I nea r 
linear 
I I n e a r 
linear 
I I nea r 

I I n e a r 
I I nea r 
I I n e a r 
I I nea r 

S.M. = Salário mrnlmo 
S.M.A. = Salário médio 

terra adm./proprlet. 

"10 produção 

3"10 a.a. 
% prOdução 
"10 producão 
"10 prOdução 

8"10 a.a. 
5"10 a. a . 
12"10 a.a. 
arrendamento 
12% a. a . 
al'rendamento 
"10 prOdução 

6"10 a.a. 
6% a.a. 
"fo produção 
3"10 a.a. 
3"10 a.a. 
arrendamento 
arrendamento 
3"10 a.a. 
6"fo a.a. 
6"10 a.a. 
"lo prOdução 

1"10 a.a. 
3 a 5"10 a.a. 

S.M. 

S .r'L A. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.M.A. 
S .1'1. A. 
S .M. A •. 
S.M.A. 
S.M.A. 

S.M.A. 
S.M.A. 
S.M.I\. 
S.M.A. 
S. M. A. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
S . f"l. 
S.M.A. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S. M. 
S.M. 
"lo despesas 
"lo custos varo 
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Anexo 2 - Procedimentos de cálculo dos custos utl I Izados pelOS 

agentes econômicos para estimar: seguros e Juros de 

máquinas, Implementas e benfeitorias 

-----------------------------------------------------------------
Agente econômico Juros Seguros 

Maq/tmpl. Benfelt. Maq/lmpl. Benfelt. 
--------------~----------------------------------------------------

GFP 10% a . a . 10% a. a. 0,75% a. a. O , 751}'0 a . a . 
IEA N. E. 
IEA N. E. 
FGV 6% a . a . 6% a . a . 
SEAB/OERAl 6% a. a. 6% a. a. 0,75% a . a . 0,35% a.a. 
SEAB/DERAl 6% a . a . 6"10 a . a . 0,75% a . a . 0,35% a . a . 
IRGA 10% a . a . 10% a . a . 0,75% a. a. 
GOMES et a I I I 6% a . a . 6% a. a. 
RIBEIRO, J . L. 12% a . a . 12"10 a.a. 
VIEIRA, M.S.X. 12% a . a . 12% a. a. 
SOORZEIESKI, O. 12% a . a . 12% a . a . 
BENEVENUTO ,A. 15% a. a . 15'1'0 a. a. 
Y AMAGH I SIi I , e.T. 12% 8 . 8 . 12% a .8. 
MAGALHAES, O.f. 15"1~ a . a . 15% a . a . 
GRAÇA, L. R. 6% 8 . a . 
ARRUDA, Z. J. 12%8.a. 12% a. a. 
ARRUDA, S. T. 6% 8 . a . 6% a. a. 
NEVES, E. M. 6/10/12%a.8. 6/10/12°1'08.8. -
FEGOTRIGO 6% a . a . 
OGEPAR 9% a . a . 9% a . a . 0,75% a . a . 0,35% 8 . a . 
OGEPAR 9% a . a . 9"10 a. a. 0,75% a . a . 0,35% a . a . 
FAESP 10% a .8. 10% a. a. 
fAESP 10% a . a . 10% a . a . 

·ORPLANA 6"10 a. a . 6% a. a. 0,75% a . a . 
OGB 6% a. a . 6% a . a . 0,75"10 a. a. 0,35"10 a . a . 
OGB 6% a . a . 6"10 a. a. 0,75% a . a . 0,35% a . a . 
GOTRIJUI 10% a • a . 10% 8. a . 0,75% a . a . 
GGLPL 
eOTIA 
OGESG 7% 8 . a . 7% a. a. 0,75'10 a. a . 0,35"10 a • a • 
OGESG 7% a • a • 7% a. a. 0,75% a . a . 0,35% a . a . 
BRANDl\O, E. D. .q% a. a. .q"lo fi. a. 
SEMINAR10S/GTBA N. E. N. E. N. E. N . E . 
------------------------------------------------------------------
N. E. ::: Não especifica 
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Anexo 3 - Procedimentos de cálculo dos custos utl I Izados pelos 

agentes econômicos para estimar; conservaç~o e reparos 

de m'qulnas, Implementos e benfeitorias. 

Agente econômico Conservação e reparos 
Miqulnas Implementos benfeitorias 

CFP 
IEA 
IEA 
fGV 
SEAB/OERAl 
SEAB/DERAl 
IRGA 
GOMES et a I I j 

RIBEIRO, J . l . 
VIEIRA, M.S.X. 
SODRZEIESK! , D. 
BENEVENUTO , A . 
Y AMAGH I SH I , G. T. 
MAGAlHAES, O . F . 
GRAÇA, L. R. 
ARRUDA, Z. J . 
ARRUDA, S.T. 
NEVES, E.M. 
FECOTRIGO 
OGEPAR 
OGEPAR 
FAESP 
fAESP 
ORPlANA 
OCB 
OGB 
COTR I J UI 
CGLPl 
COTIA 
OGESG 
OGESG 
BRAND1W, E.O. 
SEMINARIOS/GTBA 

N.E. = Não especifica 
V.P. = Valor pesquisadO 

Fabricante 
10'Yo a . a . 
'1 O "I" a • a . 
V. P. 
10% a . a . 
10"10 a . a . 
15% 8. a. 
V.P. 

N.E. 
N. E. 
9"10 a . a . 
V.P. 
N.E. 
V.P. 
N. E. 
N.E. 
N . E . 
6/7% a . a . 
6/8% a. a . 
6/8% 8. a . 
7,5"10 a. a . 
7,5"(., 8 • a . 
7,5"108.8. 
6/8"(., a . a . 
6/8"10 a . a . 
7/9% a . a . 
6/10"10 a. a. 
N. E. 
6/8"(., a . a . 
6/8% a . a . 

6/7"10 a.a. 

10Ofo a. a. 
10% a . a . 
V.P. V.P. 
10% a . a . 
10% a . a . 
10/20'10 a • a • 10% a . a . 
V. P. V,. P. 

N. E. N. E. 
N.E. N. E. 
9% a . a . 2,5% a . a . 
V . P. V.P. 
N. E. N. E. 
V.P. V.P. 
N.E. N.E. 
N.E. 5"10 a . a . 
N. E. 5"1~ a . a . 
3/8"fo a . a . 3"10 a . a . 
4/6% a . a . 1 0/0 a . a . 
4/6"10 a . a . 1"(., 8 • a . 
1/13"10 a . a . 5"/0 8 . a . 
1/13"10 a . a . 5"10 a . a . 
1/13"10 a . a . 5"(., a . a . 
4/6"(., a . a . 2% 8 • a . 
4/6"10 a . a . 2"(., a . 8 . 
10"(., a . a . 2/3% a . a . 
0/20% a . a . 
N.E. 
4/6% a . a . 2% a . a . 
4/6"13 a • a . 2"(., a . a . 

V.P. 
4/8"10 a . a . 0,5/2% a. a. 
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ANEXO 4 - Crltórlos de C~lculo mais utl Ilzados (modals) 

para estimar os custos de depreclaç50, seguro, 

Juro e conservaç50 e reparos de m~qUlnas, 

Implementos e benfeitorias, bem como a 

remuneração ao uso da terra e ao 

administrador/proprietário 

(tem Critério Batelo 

Depreciação maq/ I mp I. linear I-Ioras traba 111adas na 
atividade 

Depreciação benfeit. linear Participação na renda 
bruta 

Seguro maq/lmpl. 0,75"10 a . a . Horas traballladas na 
atividade 

Seguro benfelt. 0,35"10 a . a . Participação na I'en d a 
bruta 

Juros maq/lmpl. 6"10 a • a . Ho r a~! trabalhadas na 
atividade 

Juros benfelt. 6"10 a • a . Pat'ticlpação na renda 
bruta 

Terra 3"10 a . a . Participação no tempo 
de uso 

Adm/proprletárlo 1 a 10 am Dias trabalflados na 
atividade 

Cons/reparos maq. 6 a 8% a . a . Horas trabalhadas na 
atividade 

Cons/repsl'os I mp I . 4 a 10"10 a . a . Horas traba I hadaa' na 
atividade 

Cons/reparos benfelt. 2 a 5"10 a . a . Participação na renda 
bruta 




