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RESUMO 

Considerando a importância da citricultura no Brasil, o presente trabalho foi desenvolvido 

visando a análise dos custos de produção e rentabilidade da produção de laranja na região de 

Formoso, Minas Gerais, a partir de um estudo de caso. Para tal fim, foi realizado uma coleta de 

dados da produção de laranja no Brasil. Já na propriedade analisada, foram coletadas informações 

do manejo realizado na safra 2017/2018, especificando e os classificando em custos fixos e 

variáveis. Para realização das análises, foi utilizado o método do Custo/Volume/Lucro, 

juntamente com a variável Ponto de Equilíbrio, obtendo assim, dados de custo de produção, 

produtividade, valor de comercialização, lucro e rentabilidade por hectare da cultura. Os 

resultados das análises realizadas foram favoráveis, com a cultura apresentando um ponto de 

equilíbrio abaixo da produtividade, ou seja, a produção teve rentabilidade positiva na safra 

analisada. 

Palaras-chave: Custos de produção. Ponto de Equilíbrio. Laranja. Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

With the importance of citriculture in Brazil, the present work was developed to analyze the costs 

of production and profitability of orange production in the region of Formoso, Minas Gerais, 

based on a case study. For this purpose, a data collection of orange production was carried out in 

Brazil. In the analyzed property, information was collected on the management carried out in the 

2017/2018 harvest, specifying and classifying them in fixed and variable costs. In order to carry 

out the analyzes, the Cost / Volume / Profit method was used, together with the variable Break-

even point, thus obtaining data on production cost, productivity, trading value, profit and yield 

per hectare of the crop. The results of the analyzes were favorable, with the crop showing a 

break-even point below productivity, in other words, the production had a positive profitability in 

the analyzed crop. 

Key words: Production costs. Break-even point. Orange. Minas Gerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o atual panorama econômico do Brasil, o agronegócio sem dúvida é um dos 

principais setores, e apesar das dificuldades encontradas, vem apresentando crescimento 

significativo, representando hoje em torno de 21,6% do PIB brasileiro. 

Neste cenário, a citricultura é apresentada no Brasil, como uma cultura de extrema 

importância. No ranking mundial de produção, proposto pela FAO (2014), o Brasil lidera seguido 

por Estados Unidos, China, Índia, México, Egito e Espanha. Segundo dados da USDA (2016), o 

Brasil corresponde a 57% da produção mundial de laranja.  

Podemos observar que o Brasil, com sua grande extensão de solo agricultável, diversidade 

de biomas e solos, tem as condições ideais para a expansão da citricultura. Outros fatores que 

podem contribuir, é o desenvolvimento de tecnologias voltadas a agricultura e a grande demanda 

do mercado externo. 

Conforme o IBGE (2016) os principais estados brasileiros produtores são: São Paulo, 

Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Paraná. O estado de São Paulo lidera esta lista, com uma 

produção de 12.847.146 toneladas do fruto, e uma área plantada de 402.626 hectares no ano de 

2017. Ainda em 2017 o estado de Minas Gerais, apresentou uma produtividade de 961.223 

toneladas e uma área colhida de 41.710 hectares, garantindo assim a posição de terceiro lugar no 

ranking de produção de laranja dos estados brasileiros.  

O presente trabalho foi desenvolvido visando a análise dos custos de produção e 

rentabilidade da produção de laranja na região de Formoso Minas Gerais, especificadamente 

analisar os custos diretos e indiretos, no intuito de demonstrar a rentabilidade do pomar. Para tal, 

fim foi utilizado a contabilidade de custos com enfoque na contabilidade gerencial através da 

análise de Custo/Volume/Lucro (CLV).  

No presente estudo realizado, a propriedade obteve uma rentabilidade de 36,75% do valor 

total da receita, ou seja, 62,25% do seu lucro bruto, foi destinado para pagamento dos custos toais 

da produção. O ponto de equilíbrio unitário foi de 799,51 caixas de laranja por hectare.  
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1.2 Situação Problema  

Hoje com a quantidade de informações e tecnologias presentes o produtor rural tem uma 

maior facilidade em produzir com qualidade e em maior escala, mais ainda enfrenta outros 

problemas como falta ou excesso de chuvas, pragas e doenças. 

Grande parte dos produtores, controlam os custos de suas propriedades de forma simples. 

A escolha deste tema veio em decorrência da necessidade da gestão de custos e da contabilidade 

na propriedade analisada, que por trabalhar com outras culturas (soja, milho, feijão e laranja) há 

uma dificuldade em calcular e analisar todos seus custos. 

Para tal objetivos, temos a Contabilidade que segundo Leone (2008, p. 47) é uma 

ferramenta primordial no processo decisório ao gestor, em especial a contabilidade de custos 

voltada para fins gerenciais, pois ela agrega função financeira, coleta, analisa, interpreta e 

informam por meio de relatórios os custos de produtos e serviços das atividades para determinar a 

rentabilidade, controlar custo e auxiliar no planejamento e tomada de decisão. 
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2. OBJETIVO GERAL 

Realizar o cálculo do custo da produção e a viabilidade econômica da cultura da laranja 

na região de Formoso-MG na safra 2017/2018. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar pesquisas sobre a importância dos cálculos de custo para a gestão de 

propriedades rurais. 

• Coletar os dados necessários para os cálculos de custos de produção; 

• Calcular e analisar os custos de produção e ponto de equilíbrio do caso analisado; 

• Verificar a rentabilidade da cultura na safra analisada. 
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4. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido visando a análise dos custos de produção e 

rentabilidade da cultura da laranja no estado de Minas Gerais para assim através da Contabilidade 

Gerencial, servir como ferramenta para o gestor da propriedade em suas futuras tomadas de 

decisões. Vale ressaltar que o estudo realizado considerou apenas o custo de produção de um 

pomar adulto, não foram incluídos custos de implantação da cultura na propriedade. 

Para tal fim foi realizado uma ampla coleta de dados da safra 2017/2018, obtendo todas as 

informações necessárias para realizar os devidos cálculos e análises.   

A pesquisa realizada através da técnica de Estudo de Caso que segundo (Goode & Hatt, 

1969) “O Método do Estudo de Caso não se constitui em uma técnica específica, mas 

considerado como um meio para organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto 

social estudado.”  

Yin (1994:13) define “estudo de caso” com base nas características do fenómeno em 

estudo e com base num conjunto de características associadas ao processo de recolha de dados e 

às estratégias de análise dos mesmos.  

Também houve a observação participante, devido ao estágio realizado na propriedade 

durante o período de maio a julho de 2018. 

Na observação participante, o pesquisador se incorpora ao grupo e deixa clara a intenção 

da pesquisa revelando inclusive o objetivo para os sujeitos da pesquisa que sabem que estão 

sendo observados (TRIGUEIRO et.al. 2014). 

Por apresentar valores dos custos fixos e variáveis, devidamente classificados e analisados 

a abordagem da pesquisa foi classificada como de natureza quantitativa. Dados foram coletados 

pelo autor diretamente na propriedade. 

A pesquisa foi realizada nos meses de abril a julho de 2018, considerando alguns dados 

médios do período, como o preço de comercialização do produto. A pesquisa ocorreu em uma 

propriedade localizada no município de Formoso, no estado de Minas Gerais que atualmente 

contem aproximadamente 23 mil plantas da cultura analisada em produção.  
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Figura 01: Imagem aérea do pomar. 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.1 Descrição do Estudo de Caso: o imóvel rural 

A propriedade analisada está localizada no município de Formoso, Estado de Minas 

Gerais, e há alguns anos decidiu pela diversificação da produção com implantação de um pomar 

de laranja que representa aproximadamente 7% da área total cultivável, composto pelas 

variedades “Pêra-Rio”, Natal e Valência destinadas ao consumo in natura. 

Para a condução da cultura, a empresa é composta por uma estrutura contendo um 

responsável técnico, um gerente e, no período de colheita, conta com a contratação de 

funcionários temporários. O responsável técnico é encarregado da condução do pomar, 

identificação de pragas, doenças, necessidade de adubação e recomendação de insumos 

utilizados. O gerente é responsável pela aplicação dos insumos e controle dos demais 

funcionários. Durante o período de colheita, a mão de obra necessária para esta finalidade é 

terceirizada via empresas prestadoras deste serviço. 

 

 



13 

 

Figura 02: Organograma da condução do pomar na propriedade. 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 Origem da Laranja 

Segundo a Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, laranja é uma das 

frutas mais cultivadas em todo o mundo, produzida pela laranjeira (Citrus sinensis), uma árvore 

da família Rutaceae de porte médio e copa densa, arredondada e perene. Originada na Ásia - 

provavelmente na China - por volta de 4.000 anos atrás, a laranja foi introduzida no Brasil pelos 

portugueses na época da colonização, século XVI. 

De um ponto de vista mais localizado, o centro de origem dos citros foi definido por 

Tanaka, de acordo com Gmitter e Hu (1990), e enfatizado por Sharma et al. (2004) como a região 

nordeste da Índia e o norte de Burma, de onde as espécies atuais se dispersaram pela China em 
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direção ao sul, chegando à Indochina, à Malásia, às Índias Orientais e ao nordeste da Ásia e do 

Japão. 

De acordo com a CitrusBR, o que se chama genericamente de laranja são variedades das 

espécies cítricas. Apesar de compartilharem essas características gerais, os tipos de laranja 

divergem em tamanho, cor, quantidade de açúcares, de sementes, acidez, época de colheita, etc. 

São mais de 100 variedades de laranjas cultivadas pelo mundo. 

 

5.2 A Laranja no Brasil 

 

Segundo NEVES et al., (2010), desde 1962, quando começaram as primeiras exportações, 

a citricultura tem contribuído de forma definitiva para com o desenvolvimento do Brasil. De cada 

cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, três são produzidos nas fábricas 

brasileiras. O Brasil detém 50% da produção mundial de suco de laranja, e exporta 98% do que 

produz e consegue incríveis 85% de participação no mercado mundial. 

Segundo dados da CitrusBR, o setor é responsável por movimentar quase 15 bilhões de 

dólares por ano, gerando 230 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento do país e sua 

inserção na economia internacional. 

 

O Brasil já conseguiu uma boa eficiência na cadeia citrícola. Desde mudas e viveiros 

certificados, plantio e cultivo da laranja, produção do suco de laranja até a distribuição 

internacional em sistemas integrados a granel com caminhões-tanques, terminais 

portuários e navios dedicados que levam ao consumidor europeu, norte-americano e 

asiático produtos citrícolas com dezenas de especificações e blends para as mais variadas 

aplicações com uma excelência inigualável. Tudo isso com competência e know-how 

nacional. Produzimos a metade do suco de laranja do planeta cujas exportações trazem 

de US$ 1,5 bilhão a US$ 2,5 bilhões por ano ao país. Em praticamente 50 anos, a cadeia 

produtiva trouxe diretamente do consumidor mundial de suco de laranja quase US$ 60 

bilhões ao Brasil[...] (NEVES et al., 2010) 

 

No ranking mundial de produção, proposto pela FAO (2014), o Brasil lidera seguido por 

Estados Unidos, China, Índia, México, Egito e Espanha. Segundo dados da USDA (2016), o 

Brasil corresponde a 57% da produção mundial de laranja.  

A tabela a seguir mostra os dados da produção e a produtividade por hectare da cultura 

laranja no ano de 2016 de acordo com o IBGE. 
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Tabela 01: Área plantada e produção por regiões. 

Região Área colhida (Hectares) Produção (Toneladas) Kg/Ha 

Brasil 658.945 17.251.291 26.180 

Norte 19.332 270.370 13.986 

Nordeste 129.466 1.744.673 13.476 

Sudeste 449.329 13.870.421 30.869 

Sul 52.077 1.185.156 22.758 

Centro-Oeste 8.741 180.671 20.669 

Fonte: IBGE (2016) Adaptado. 

 

Segundo pesquisadores do Hortifruti/Cepea,  

a alta tecnologia tem impulsionado os custos com a atividade, aumentando a escala de 

produção das propriedades e ampliando os investimentos na formação de pomares e no 

número de maquinários e implementos. Além disso, esse pacote tecnológico pode elevar 

os gastos com a mão de obra, já que exige turnos de trabalho mais longos nas 

propriedades para cumprir o extenso calendário de pulverizações 

(HORTIFRUTI/CEPEA, 2018). 

 

5.3 Principais Estados Produtores 

 

No senário nacional, os principais Estados produtores são: São Paulo, Bahia, Minas 

Gerais, Sergipe e Paraná (IBGE, 2016). A Tabela mostra área plantada e a produção dos 

principais Estados no ano safra de 2015. 

 

Tabela 02: Área plantada e produção por estados. 

Estados Área colhida (Hectares) Produção (Toneladas) Kg/Ha 

Sergipe 43.375 489.156 11,2774 

Bahia 75.098 1.129.785 15,0441 

Minas Gerais 41.710 961.223 23,0454 

São Paulo 402.626 12.847.146 31,9084 

Paraná 24.585 741.381 30,1558 

Fonte: IBGE (2016) Adaptado. 

 

No Estado de Minas Gerais, a quantidade produzida vem crescendo a cada ano e segundo 

Valverde (2014), esse crescimento se deve à demanda da fruta pelas agroindústrias, ainda 
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segundo a mesma autora, dentro do Estado, a região do Triângulo Mineiro se destaca na 

produção, sendo responsável por 75% do volume estadual.   

  

 Dados da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, 

informam que o Triângulo Mineiro teve uma produção de 626.400 toneladas da fruta no ano de 

2017 e os principais municípios são: Comendador Gomes, Frutal, Prata, Uberlândia e Monte 

Alegre de Minas. A Tabela 3 indica a evolução da quantidade produzida no período de 2009 a 

2016 no Estado de Minas Gerais 

 

Tabela 03: Histórico da produção nos últimos 8 anos. 

Quantidade produzida em Minas Gerais (ton) 

Ano Produção 

2009 749.987 

2010 816.875 

2011 824.041 

2012 864.213 

2013 894.543 

2014 940.444 

1015 987.363 

2016 961.223 

Fonte: IBGE (2016) Adaptado. 

 

5.4 Contabilidade de Custos 

Com a Revolução Industrial no século XVIII, surgem novas necessidades além da 

avaliação de estoques dando origem a Contabilidade de Custos através da Contabilidade 

Financeira.  

Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do Contador que, para 

levantamento do balanço e apuração do resultado, não dispunha agora tão facilmente dos 

dados para poder atribuir valor aos estoques; seu valor de "Compras" na empresa 

comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de 

produção utilizados (MARTINS, 2003).  

Ainda segundo Martins (1996), “os custos tornam-se altamente relevantes quando da 

tomada de decisões em uma empresa.”  
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Ter conhecimento do custo de determinado produto é essencial para estabelecer um preço 

de venda para tal, obtendo assim lucro ou prejuízo. 

A função da contabilidade de custos está voltada com a preocupação com o controle dos 

custos, fornecendo dados para estabelecimento de padrões e orçamentos, comparando o quanto 

custou (real) com o quanto deveria custar (previsão) analisando as variações, com o objetivo de 

reduzir os custos (MARION; SANTOS, 1996, p.41).  

Existem vários tipos de classificações de custos, este trabalho terá como foco principal, 

dois tipos de custos:  

Custos Variáveis, são aqueles ligados diretamente com o custo de produção. Ex: mão de 

obra, insumos, energia.  

Vasconcellos e Garcia (2009), definem custos variáveis como a parcela dos custos que 

dependem da produção e por isso muda com a variação do volume de produção. 

Custos Fixos, são aqueles que mesmo com variação na produção eles não se alteram. Ex: 

Manutenção do sistema, depreciação de maquinas, aluguel. 

Koliver (2003), define custos fixos como aqueles que tendem a permanecer num 

determinado nível, entre certos limites no uso da capacidade instalada da entidade. 

5.5 Contabilidade Gerencial 

A Contabilidade Gerencial hoje, é considerada uma das mais importantes no ramo 

contábil tem como objetivo auxiliar as empresas em precisas tomadas de decisões através de 

analises de dados obtidos.  

Segundo Padoveze (2000, p. 23) ela se caracteriza por ser uma área contábil autônoma, 

pelo tratamento dado à informação contábil, enfocando planejamento, controle e tomada de 

decisão, e por seu caráter integrativo dentro de um sistema de informação contábil. 

 

Iudícibus (2009, p. 21) define que: 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque 

especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados 
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na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de 

balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico 

ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os 

gerentes das entidades em seu processo decisório.  

 Ainda neste tema, 

Contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer 

instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em suas funções 

gerenciais. É voltada para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, 

através de um adequado controle dos insumos efetuado por um sistema de informação 

gerencial. (CREPALDI, 1998, p. 18). 

A boa Gestão Gerencial de uma empresa está diretamente relacionada a sua participação e 

competitividade no mercado, os usos de ferramentas da Contabilidade Gerencial auxiliam neste 

processo. 

Nesse contexto, segundo Hansen e Mowen (2001, p. 591) destaca: “[...] (análise CVL) é 

uma ferramenta poderosa no planejamento e na tomada de decisão.   

A Análise de Custo-Volume-Lucro é uma das mais básicas ferramentas de avaliação 

utilizadas pelos gerentes. Segundo Horngren et al. (2000), esta análise examina o comportamento 

das receitas e custos totais, dos resultados das operações decorrentes de mudanças ocorridas nos 

níveis de saídas (vendas), de preços de venda, custos variáveis por unidade ou custos fixos 

Pelo fato da análise de CVL enfatizar os inter-relacionamentos de custos, quantidades 

vendidas e preços, ela agrupa toda a informação financeira de uma empresa”. Já a análise de 

custo/volume/lucro conduz a três importantes conceitos: “margem de contribuição, ponto de 

equilíbrio e alavancagem operacional.” (PADOVEZE, 2007, p. 366).  

O Ponto de Equilíbrio é o momento em que a empresa equilibra seus custos com a receita 

obtendo assim zero de lucro ao fabricar ou vender um produto. 

Segundo Padoveze (1994, p. 243), evidencia, em termos quantitativos, qual é o volume 

que a empresa precisa produzir ou vender, para que consiga pagar todos os custos e despesas 

fixas, além dos custos e despesas variáveis que ela tem necessariamente que incorrer para 

fabricar\vender o produto. No ponto de equilíbrio, não há lucro ou prejuízo. A partir de volumes 

adicionais de produção ou venda, a empresa passa a ter lucros.   
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Figura 03: Ponto de Equilíbrio. 

 

Fonte: Autor. 

Dentre as vantagens da utilização do ponto de equilíbrio, está a capacidade de descobrir a 

quantidade necessária de unidades que a emprese deve produzir para pagar seus custos, todo o 

excedente acima desta quantidade será contabilizado como lucro para a empresa.  

O Ponto de Equilíbrio (Break-even Point) nasce da conjugação dos custos e despesas 

totais com as receitas totais. E a Margem de contribuição do produto é a diferença entre o preço 

de venda e os custos e despesas variáveis, quer contribuirá para cobrir os custos e despesas fixas 

(MARTINS, 2003).  

Para determinar o ponto de equilíbrio PE, consideramos: 

PV= Preço de Venda 

CT= Custo Total 

PEu= Ponto de Equilíbrio em Unidades 

Assim, o ponto de equilíbrio em unidades é obtido: 

Ponto de equilíbrio em unidades (PEu) = Custos Totais (CT) / Preço de Venda (PV) 

PEu = CT/PV 
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6 ANÁLISE DOS CUSTOS 

6.1 Custos Fixos  

Segundo Batalha (2007),  

Custos fixos são aqueles que independem das variações ocorridas no volume de 

produção daquele período, por exemplo, o aluguel e a depreciação de equipamentos, 

bem como atividades de suporte como vigilância, limpeza e manutenção de sistemas e 

equipamentos. Estes custos estão ligados a manutenção da estrutura (ou a existência) da 

empresa. 

Ainda sobre os custos fixos Martins (2009) define, custos fixos são aqueles que não 

sofrem alteração conforme o volume de produção, ou seja, produzindo mais ou menos os custos 

serão os mesmos. 

Na tabela a seguir, temos os custos fixos e seus respectivos valores, dados coletados 

diretamente na propriedade, juntamente com o proprietário.  

Tabela 04: Custos Fixos. 

Descrição R$/ha 
% de 

Participação 

Depreciação: Máquinas e Implementos  R$         285,99  2,25% 

Depreciação: Benfeitorias e Instalações  R$             8,16  0,06% 

Gerente do Pomar  R$         896,33  7,04% 

Responsável Técnico   R$         244,90  1,92% 

      

TOTAL Custos Fixos  R$     1.435,37  11,27% 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Para determinar os valores apresentados, foram considerados alguns critérios, apontados 

pelo proprietário. 

 Depreciação: Nestes itens, foram considerados a depreciação anual dos tratores e 

implementos utilizados no pomar, além das instalações da propriedade, como barracões e 

depósitos de insumos.  

Gerente do Pomar: Representa o salário mensal, com os devidos impostos, mais uma 

bonificação anual, que o mesmo recebe ao final da safra. 
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Responsável Técnico: Considera o salário pago para o mesmo, este recebe de acordo com 

a quantidade de “visitas” à propriedade. 

6.2 Custos Variáveis  

Segundo Batalha (2007), 

são aqueles relacionados diretamente com o volume de produção. Estes custos estão 

ligados ao funcionamento da empresa e dependem do grau de utilização dos fatores e 

produção. Exemplos: materiais diretos, energia elétrica da produção, mão-de-obra direta.  

Martins (2009) define: Custos variáveis estão diretamente ligados ao processo produtivo, 

pois irão variar conforme o volume produzido em um determinado período, isto é, que quanto 

maior for a quantidade produzida maiores serão os custos. 

Tabela 05: Custos Variáveis. 

Descrição R$/ha % de Participação 

Adubação via Folha  R$     2.189,14  17,19% 

Adubação via Solo (Produtos)  R$     3.170,17  24,89% 

Fungicida  R$     1.147,92  9,01% 

Inseticida/Acaricida  R$         460,58  3,62% 

Adjuvantes/Óleos  R$         713,57  5,60% 

Pulverização  R$         196,69  1,54% 

Adubação via Solo (Operação)  R$           69,97  0,55% 

Roçagem do Pomar  R$           34,98  0,27% 

Manutenção de Maquinário    R$           76,53  0,60% 

Transporte Interno    R$           17,65  0,14% 

Colheita    R$     3.151,33  24,74% 

Frete (PTV)  R$           72,23  0,57% 

   

TOTAL Custos Variáveis  R$   11.300,75  88,73% 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No caso dos Custos Variáveis, houve um detalhamento maior da classificação dos 

mesmos, devido a diversidade de operações realizadas para a produção. 

 Adubação via Folha: São os insumos, neste caso adubos utilizados via pulverização foliar, 

estes produtos têm características de apresentarem resultados mais rápidos.  

 Adubação via Solo: São os adubos utilizados via solo, inclusive a utilização de gesso 

agrícola, que não é considerado um adubo, mas exerce um papel essencial, transportando os 

nutrientes pelo solo, até as raízes da planta. 

 Fungicidas: Produtos utilizados para controle de fungos, que segundo o produtor, estes 

merecem uma atenção maior, devido à grande capacidade de danos que podem causar.  

 Inseticidas e Acaricidas: Produtos com a finalidade de controlar pragas no pomar. 

 Pulverização e Adubação via Solo: É o custo das operações realizadas para aplicação dos 

insumos no pomar, para determinar este valor foi considerado o consumo de combustível do 

trator, somado a manutenção do trator e do implemento necessário para a operação. Depreciação 

e mão de obra não foram considerados, para não haver dupla contagem, pois já foram calculados 

nos custos fixos. 

 Roçagem: É a operação realizada para o controle de Ervas Daninhas no pomar, sem a 

utilização de produtos químicos.  

 Transporte Interno: Neste item foi considerado o gasto com combustível nos veículos 

utilizados para monitorar o pomar (Carros e Motos). 

 Colheita: Desde a safra 2015/16, o produtor passou a terceirizar a mão de obra necessária 

para colheita, pois é uma operação que demanda um número grande de funcionários, então a 

terceirização foi a melhor alternativa encontrada pelo proprietário. Com isso seu custo de colheita 

aumentou, mas o número de problemas com funcionários diminuiu, então segundo ele, foi uma 

boa opção. 

 PTV: É a Permissão de Trânsito de Vegetais um documento oficial emitido para 

acompanhar o trânsito da partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal. A 

emissão deste, tem um custo que varia de acordo com a carga e o destino da mesma 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

7.1 Custos Totais 

 

Tabela 06: Custo Total. 

Descrição R$/ha % de Participação 

TOTAL Custos Fixos R$     1.435,37 11,27% 

TOTAL Custos Variáveis R$   11.300,75 88,73% 

TOTAL CUSTOS R$   12.736,13 100,00% 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Definimos o Custo Total de produção, pela soma dos custos fixos com os custos 

variáveis, obtendo assim o valor de R$ 12.736,13 necessários para a produção de 1 hectare de 

laranja no período analisado.  

Segundo Martins (2003, p. 17), custo “é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços” 

7.2 Receita Obtida 

Ao final do período, foi apurado a produção total da safra de 1.264 caixas de laranja por 

unidade de área. Os dados de comercialização também foram coletados, e com isso foi obtido o 

preço médio de comercialização de R$ 15,93 para a caixa da fruta in natura. 

Tabela 07: Lucro ou Prejuízo.  

  /ha /caixa 

Produtividade 1.264  - 

Preço de Venda - R$ 15,93 

Rentabilidade estimada 36,7% - 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Com estes valores, foi apurado uma rentabilidade da cultura de 36,7% na safra 

2017/2018. 
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7.3 Ponto de Equilíbrio 

 

Tabela 08: Ponto de Equilíbrio.  

Descrição /ha 

Custo Total R$ 12.736,13 

(/) Preço de Venda (1 Caixa) R$        15,93 

(=) Ponto de Equilíbrio em Unidades (Caixas) 799,5 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

Obtemos o Ponto de Equilíbrio através do seguinte cálculo: Custo Total (R$ 12.736,13) 

dividido pelo preço de venda estimado (R$ 15,93), resultando em 799,5 unidades de caixas de 

laranja por hectare para que as receitas e os custos fiquem iguais, nulos, ponto em que não há 

lucro nem prejuízo.  

 Ou seja, é necessário que o proprietário, consiga atingir uma produtividade de 799,5 

caixas de laranja para pagar os custos por hectare e manter a atividade, neste caso a cultura da 

laranja, em produção.  
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8. CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

8.1 Conclusões 

Analisando os dados brasileiros da produção de laranja, conclui-se que o estado de Minas 

Gerais tem uma significante participação na produção total do país. Com seus produtores 

buscando maior diversidade em suas produções, a cultura da laranja se posiciona como uma boa 

alternativa. 

 No panorama atual da agricultura, podemos observar inúmeras propriedades com pouco 

ou nenhum controle sobre seus custos de produção. Muitos agricultores, não tem o costume de 

analisar do inicio ao fim da safra, os gastos que ocorreram no período, assim as informações 

quanto ao lucro obtido se tornam incertas.  

 Saber ao certo quanto custa a produção tem interferência direta no desenvolvimento da 

propriedade. Ao identificar seus custos, o proprietário consegue estabelecer uma meta de preço 

para comercialização de seu produto e assim, após a venda da produção identificar a rentabilidade 

obtida e tomar as decisões necessárias quanto a seus gastos com insumos, investimentos e o 

futuro do negócio.  

 Uma das limitações encontradas foi o fato da análise considerar apenas o custo de uma 

safra (2017/2018). Outra limitação deste estudo é que não foram considerados os custos de 

implantação do pomar na propriedade.  

 Com relação aos objetivos do trabalho, os mesmos foram concluídos com sucesso, todos 

os dados necessários para os cálculos foram obtidos e os devidas análises foram realizadas. 

 Com base no estudo de caso, conclui-se que a produção de laranja na região de Formoso é 

viável economicamente. No estudo de caso, na safra analisada, a produtividade por hectare 

superou o ponto de equilíbrio calculado, tendo assim uma rentabilidade positiva. 

 8.2 Sugestões Para Estudos Futuros 

 É necessário estudos que consideram toda a vida útil do pomar. Por ser uma cultura 

permanente, a laranja demorar vários anos para atingir a plena produtividade. Em função disto, 

fica como sugestão o levantamento de um custo mais detalhado, desde a implantação até a idade 
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adulta, e assim determinar a partir de qual ano é possível pagar os custos de implantação e o 

pomar começar a gerar resultados positivos. 

 Outra análise de grande importância, seria a comparação entre vários anos de produção, 

para verificar as oscilações de produtividade e preço, determinando se existe algum padrão nestas 

oscilações. 
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