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Abstract 

 

The cultivation of organic products, as well as their consumption, is attracting the interest of 

the food industry, which also occurs with the wineries. Thus, the aim of this study is to 

identify and analyze the costs and profitability of an organic product, from cultivation to its 

industrialization, and compare them with a product of the same segment, produced in a 

traditional way, in a winery located in Serra Gaucha, in southern Brazil. The methodology 

used was the case study, descriptive and qualitative. The data analyzed were the costs of 

organic and traditional grape crops in a given year. The results show that organic farming has 

a higher cost than traditional, but generates more profit, because the organic grape is sold for 

a higher value than conventional. Since the products manufactured by the winery, it was 

found that the organic product has a cost higher than the traditional product. However, the 

sales price of the organic is higher, causing the profitability it is higher compared to the 

product in its traditional format. 

Keywords: Organic product. Cost Accounting. Rural accounting. Wine industry. Grape. 
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1. Introdução 

 

A expressão “agricultura orgânica”, como conta McLendon (2010), surgiu em 1940 

através das ações do Lord Northbourne, um autor e atleta olímpico britânico que ajudou a 

iniciar o movimento orgânico. Em conjunto com J.I. Rodale, Lady Eve Balfour e Albert 

Howard, protestou contra pesticidas e fertilizantes químicos em defesa de fazendas que 

tivessem ecossistemas naturais. Suas palavras refletem nos hábitos de produtores e 

consumidores até os dias de hoje. 

Demonstrando esse reflexo, dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), apontam que “atualmente, a área de orgânicos no Brasil é de 1,5 

milhão de hectares.” O aumento ocorrido no número de produtores desse tipo de cultivo tem 

despertado o interesse de indústrias alimentícias, como é o caso de algumas vinícolas situadas 

na Serra Gaúcha. 

O Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN, 2010) indica que a Serra Gaúcha, região 

localizada no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, “é a maior região vitícola do país com 

cerca de 40 mil hectares de vinhedos.” Segundo Russo (2013), além da produção desta região 

ser destaque no mercado brasileiro, há um crescente interesse no plantio e na elaboração de 

produtos a partir de uvas orgânicas. 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo é identificar e analisar os resultados, ao 

se desenvolver a estrutura de custos de um produto orgânico, desde o cultivo da matéria-prima 

até sua completa industrialização, e comparar esta à de um produto do mesmo segmento, 

produzido de forma tradicional, em uma vinícola localizada em uma destinação turística da 

Serra Gaúcha. 

A importância deste assunto pode ser justificada pela relevante contribuição da 

contabilidade rural e da contabilidade de custos, relacionadas neste trabalho, para o controle 

gerencial e as tomadas de decisões tanto para o produtor rural como para a indústria vinícola. 

Além disso, devido a diferente proposta de aplicação de seus conceitos, através de uma 

análise no segmento rural, ou mesmo pela sugestão de aplicação tradicional em uma indústria, 

mas com distintos direcionamentos de pesquisa, podem ser agregadas novas percepções a esta 

área. Aliado a isso, o estudo dos produtos orgânicos caracteriza um assunto relativamente 

atual e que pode vir a ser abordado por outros pesquisadores, que tragam novos enfoques e 

contribuições científicas.  
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Diante do exposto, entende-se que o tema apresentado é de grande importância, tanto 

para fins acadêmicos, científicos e profissionais, justificando-se plenamente a sua realização. 

 

2. Referencial Teórico  

2.1. Custos na produção rural 

 

Conforme Andrade et al. (2012), o desenvolvimento de especializações na 

agricultura, através de novas tecnologias de mecanização da produção, adubação e defensivos, 

ocasionou melhorias na produção agrícola. Entretanto, os custos produtivos tornaram-se 

bastante elevados e colocam o produtor rural num ambiente de riscos e incertezas, pois os 

insumos possuem preços elevados, o período de produção é sazonal, e no momento da venda 

o preço do produto influencia-se pelas oscilações do mercado. 

Segundo mesmo autor, devido a esses fatos, necessita-se aperfeiçoar o levantamento 

e a análise dos custos, envolvendo-se todos os aspectos inerentes à produção, avaliando-se as 

informações geradas e, possibilitando-se assim, o melhoramento dos cálculos através de 

métodos reais e de fácil compreensão. Cercando-se de informações, o produtor rural pode 

reduzir riscos de prejuízo ao final do ciclo produtivo e obter uma base segura para suas 

tomadas de decisões. 

Dessa forma, no meio rural, segundo Marion (2010), para a apuração dos custos, 

primeiramente precisa-se considerar os tipos de culturas existentes, que podem ser 

temporárias ou permanentes. As culturas temporárias são aquelas também conhecidas como 

anuais, ou seja, que estão sujeitas ao replantio após a colheita. Já as culturas permanentes 

possuem uma duração mais entendida, permanecendo vinculadas ao solo por no mínimo 

quatro anos. 

Com relação aos custos, o mesmo autor explica o que diferencia os custos das 

despesas agrícolas. Os custos podem ser identificáveis direta ou indiretamente a cultura, como 

mão de obra, adubos, mudas etc. As despesas, por sua vez, não são identificáveis à cultura, 

sendo apropriadas como despesas do período, e podem ser despesas de venda, financeiras, 

administrativas e outras. 

Estudos apontam ainda que, os custos possuem relação com o tamanho das empresas 

rurais. Isso porque, com base em Bosch e Blandón (2011) e Biasio et al. (2015), verifica-se 

que uma saída para diminuir riscos com relação ao clima e ao mercado seria a diversificação 
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dos cultivos, que constitui uma eficiente vantagem competitiva, principalmente para a 

agricultura familiar.  

Desse modo, estes autores demonstram que, através de uma produção diversificada, 

empresas rurais de grande porte podem elevar demais seus custos indiretos, enquanto que, 

para as menores essa medida representa uma variação pequena nos custos e a possibilidade de 

competir com sucesso com as grandes empresas do mercado. 

Neste sentido, a atuação em atividades agropecuárias distintas, de acordo com 

Barbosa et. al (2012), pode dificultar o processo de separação e alocação dos custos e 

despesas fixas. No entanto, apesar disso, a contabilidade rural, bem como a aplicação da 

contabilidade de custos na gestão agrícola possui relevante importância, inclusive para 

empresas familiares. 

Quanto à classificação dos custos, Marion (2010) explica que eles são divididos em 

diretos e indiretos, variáveis e fixos, como nas demais empresas. Pode, no entanto, haver 

variações, pois deve-se adotar tratamentos diferenciados para custos de colheita e de 

armazenamento. Todos os custos de colheita devem ser acumulados na conta de culturas 

temporárias, e ao final da colheita, deve-se transferir esse valor para os produtos agrícolas. 

Nesta conta, somam-se os custos necessários para deixar o produto pronto para consumo e os 

de manutenção dos estoques. Com a venda, transferem-se estes custos para o resultado, como 

custos dos produtos vendidos. 

Os custos de armazenamento ocorrem pela estocagem da produção, após os produtos 

estarem totalmente acabados, devido à espera de um momento propício para a venda. Com a 

venda, porém, seu tratamento será de despesas de vendas, constituindo o custo do período e 

não dos produtos (MARION, 2010). 

No caso específico da produção vitícola, o custo da uva cultivada é formado pelos 

componentes a seguir, segundo Nepomuceno (2004): 

 

a) mão-de-obra de campo (raleamento, colheita e transporte); b) mão-de-obra de 

embalagem; c) mão-de-obra de agrônomos; d) depreciação dos parreirais e demais 

instalações de campo e de processamento; e) outros custos relativos ao produto 

colhido e embalado (NEPOMUCENO, 2004, p.184) 

 

Estes custos, após sua identificação, são alocados aos estoques, incluindo-se custos 

posteriores. Para isso pode-se utilizar um critério de proporcionalidade, absorvendo-se 

também, custos de apoio e administrativos. (NEPOMUCENO, 2004). 

Ainda de acordo com Nepomuceno (2004, p.59), “depreciação é a diminuição do 
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valor do bem por causas naturais, operacionais, mercadológicas ou tecnológicas.” Este autor 

explica que, se exposto à ação da natureza, o processo de desgaste do bem se torna mais 

intenso. Já se houverem boas condições de manutenção, a vida útil do bem poderá ser mais 

longa.  

Marion (2010),por sua vez, afirma que as culturas também sofrem depreciação, no 

entanto, enquanto o cultivo estiver se desenvolvendo, estará aumentando sua capacidade de 

geração de receita. A depreciação se iniciaria somente a partir da primeira colheita. Crepaldi 

(2009) acrescenta que, a depreciação em culturas permanentes ocorrerá em empreendimentos 

próprios da empresa, quando da extração de frutos e pelo período (anos) em que estes forem 

produzidos. 

 

2.2. Produtos orgânicos 

 

De acordo com Fonseca (2009), a agricultura orgânica foi institucionalizada 

mundialmente com a criação da IFOAM – International Federation of Organic Agriculture 

Movements, em 1972, e a publicação de suas primeiras normas, em 1978. Essas normas 

serviram de base para a comercialização de orgânicos até a década de 1990, quando em 

diferentes países foram editadas normas e regulamentos técnicos locais. 

Segundo mesmo autor, no Brasil, desenvolveram-se práticas seguindo os princípios 

da agricultura orgânica durante a década de 1970. Em 1994 discutiu-se sobre a 

regulamentação dessa cultura no país, reconhecendo-a oficialmente em maio de 1999 com a 

publicação da Instrução Normativa nº 007/99.  

Atualmente, conforme o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o cultivo e a comercialização dos produtos orgânicos delimitam-se pela Lei 10.831, 

de 23 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 

2007. 

Segundo disposto no artigo 1º da Lei 10.831/03: 

 

Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que 

se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades 

rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização 

dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, 

empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em 

contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 

geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 
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produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a 

proteção do meio ambiente. 

 

A IFOAM complementa que a agricultura orgânica é um método de produção que 

incentiva a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas. Fundamenta-se nos processos ecológicos, 

na biodiversidade e nos ciclos adaptados às condições locais como alternativa a aplicação de 

insumos com efeitos adversos. Além disso, esse tipo de cultura propõe benefícios ao espaço 

utilizado, assegurando qualidade de vida a todos os envolvidos. 

Dessa forma, e conforme o exposto na Lei 10.831 de 2003 em seu Art. 2º “considera-

se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, 

aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo 

extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. ” 

 

2.3. Setor vitivinícola 

 

Para Mattei e Triches (2009), a produção de uvas, vinhos e derivados, denominada 

vitivinicultura, é uma atividade que surgiu a milhares de anos, existindo em diferentes regiões 

do planeta. O Brasil teve as primeiras videiras incorporadas ao seu território por volta do no 

século XVI. 

De acordo com Camargo, Maia e Ritschel (2010), as primeiras variedades de uva a 

serem cultivadas no Brasil foram as uvas finas, introduzidas no país pelos portugueses. A 

viticultura brasileira, contudo, consolidou-se somente em meados do século XIX, com o 

desenvolvimento do plantio da uva americana Isabel, trazida ao Brasil pelos imigrantes 

italianos. No decorrer do início do século XX, conforme Mattei e Triches (2009), essa 

atividade foi desenvolvendo-se gradativamente, com a implantação de uma legislação 

específica, a chegada de enólogos estrangeiros que ajudaram a aprimorar as práticas 

agroindustriais e, o crescimento da produção e comercialização dos produtos elaborados. 

No cenário atual, observa-se que o estado que mais produz vinhos, sucos de uva e 

derivados é o Rio Grande do Sul, sendo responsável por 90% da produção nacional desses 

produtos. Nesse estado, encontra-se a maior região produtora de uvas do país, a Serra Gaúcha, 

onde a vitivinicultura está diretamente ligada ao turismo (MELLO, 2013). Em termos 

mercadológicos, é importante ressaltar as alterações que vêm ocorrendo nos últimos anos, 

especialmente em relação a comercialização de vinhos pela internet (ECKERT, 2017). 
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3. Metodologia 

 

Para que, efetivamente, se consiga alcançar o objetivo de um estudo, produzindo 

conhecimentos válidos e verdadeiros, é necessário apresentar os métodos utilizados 

(MARCONI; LAKATOS, 2017). Assim, em relação aos procedimentos técnicos, o presente 

estudo possui características de um estudo de caso. Para Yin (2005), o estudo de caso é uma 

investigação empírica que busca conhecer e compreender fenômenos sociais complexos em 

seu contexto na vida real, principalmente quando os limites entre os fenômenos e o contexto 

não estão claramente definidos. 

Para Gil (2010, p.27), “toda pesquisa tem seus objetivos, que tendem, naturalmente, 

a ser diferentes dos objetivos de qualquer outra.” Desse modo, com relação aos objetivos, esta 

é uma pesquisa descritiva. De acordo com Köche (2010), a pesquisa descritiva estuda, avalia e 

constata as relações de duas ou mais variáveis sem manipulá-las, à medida que, determinados 

fatos e situações ocorrem em condições já existentes.  

Por fim, quanto à forma de abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, por buscar-se o estudo de um caso real, em suas circunstâncias e características 

particulares. Flick (2009) determina que a pesquisa qualitativa direciona-se às análises de 

casos concretos em suas particularidades locais e temporais, tomando-se como base as 

expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. Segundo mesmo autor, os 

principais aspectos que orientam a pesquisa qualitativa consistem em determinar métodos e 

teorias adequados, analisar diferentes perspectivas, reconhecer a pesquisa como produtora de 

conhecimento, e verificar variadas formas de abordagens e métodos. 

 

4. Estudo de Caso em uma Vinícola e em uma Empresa Rural 

4.1. Contextualização da vinícola e da empresa rural 

 

As origens da Vinícola em estudo remontam ao século XIX, quando os antepassados 

de seus fundadores imigraram de uma província ao norte da Itália para a região sul do Brasil, 

mais especificamente para a Serra Gaúcha, onde desenvolveram a atividade da vinificação. 

A princípio, a produção caseira de vinhos da família abastecia o comércio local. 

Porém, com o crescimento da demanda por seus produtos, abriu-se uma revenda de vinhos em 

1963, cujo público consistia em caminhoneiros que passavam pela região. Atualmente, a 

empresa consta entre as líderes nacionais na comercialização de suco de uva integral sem 
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conservantes. Além disso, possui 51 anos de história, os quais foram preenchidos com 

planejamentos, inovações, pioneirismo e qualidade nos produtos elaborados. Por estar 

localizada em uma destinação turística da Serra Gaúcha também possui venda direta aos 

turistas. 

O produtor rural, responsável pela empresa rural analisada e cujo cultivo de uva 

orgânica serve de base para o presente trabalho, reside no interior de uma pequena cidade, 

situada na Serra Gaúcha. Eles encontram-se no local especificado há aproximadamente 15 

anos e administram uma área de 20 hectares, herdada de seus pais. 

O processo de transição entre o cultivo da uva convencional para a orgânica iniciou-

se há aproximadamente três anos, quando em todos os cultivos da propriedade utilizava-se o 

método tradicional, com uso de agrotóxicos. A partir do ano de 2014, contudo, toda a 

produção de uvas da propriedade citada passou a caracterizar-se como orgânica. 

 

4.2. Formação do custo da uva orgânica na empresa rural 

4.2.1. Apuração dos custos incorridos no cultivo orgânico 

 

Os dados apresentados compreendem o período conhecido como ano safra, ou seja, 

desde os valores correspondentes a poda e aos tratamentos iniciais aplicados no cultivo, que 

iniciam-se geralmente no mês de julho do ano corrente, até a colheita e respectiva venda da 

uva para a vinícola, que ocorre de janeiro a março do ano subsequente. 

Desse modo, com relação aos insumos, como já exposto, somente podem ser 

aplicados produtos certificados ou autorizados por órgão competente. Além dessa 

peculiaridade, eles são empregados de forma preventiva, ou seja, suas aplicações devem 

ocorrer antes das plantas apresentarem quaisquer tipos de doenças, objetivando-se aumentar a 

imunidade e a resistência das mesmas. A Tabela 1 demonstra os tipos de insumos aplicados 

pelo produtor pesquisado. 

De acordo com a Tabela 1 notam-se os variados tipos de insumos utilizados no 

cultivo orgânico. Em sua maioria, consistem em produtos para prevenção de doenças, 

imunização e fortificação das plantas, exceto pelo fio de amarrar galhos,  que é utilizado com 

esta finalidade.  
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Tabela 1: Custo dos insumos utilizados no cultivo orgânico 

unidades medida

Calda Sulfocálcica 100 litros 2,50R$                 1 250,00R$           

Fio para amarrar galhos 7,06 rolos 17,00R$               - 120,00R$           

Cinzas + Oléo vegetal 10 litros 2,50R$                 4 100,00R$           

Aminoácido - Acfishmel 2 litros 20,00R$               4 160,00R$           

Bascilos subtiles 4 litros 47,50R$               2 380,00R$           

Pó de rocha - Giga Mix 2 quilos 50,00R$               5 500,00R$           

Sulfato de cobre 2,5 quilos 5,20R$                 4 52,00R$             

Cal fina para sulfagem 2,5 quilos 0,80R$                 4 8,00R$                

Bioinseticida - Asamax 1,5 litros 200,00R$             3 900,00R$           

Adubo organomineral - Adubare 2500 quilos 0,09R$                 - 220,00R$           

Potássio - Ecocil 1000 quilos 0,50R$                 - 500,00R$           

Termofosfato - Yoorin Master 400 quilos 0,95R$                 - 380,00R$           

Subtotal por hectare 3.570,00R$        

Quantidade de hectares 4,70

Total por safra 16.779,00R$     

Tipos de insumos Valor por unidade Valor por hectare
Quant. usadada por hectare

Aplicações

 

   Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

O custo referente à mão de obra empregada nos serviços realizados para cultivar-se o 

produto orgânico é apresentado na Tabela 2 que aborda os custos com mão de obra do cultivo 

orgânico. 

Tabela 2: Custo da mão de obra empregada no cultivo orgânico 

Podar e amarrar 120,00R$   2 12 2.880,00R$         

Roçar 120,00R$   2 4 960,00R$            

Tratamentos 120,00R$   2 12,50 3.000,00R$         

Poda verde 120,00R$   2 6 1.440,00R$         

Colheita da uva 120,00R$   4 6,38 3.063,83R$         

Subtotal por hectare 11.343,83R$      

Quantidade de hectares 4,70

Total por safra 53.316,00R$      

Serviços executados
Valor da 

diária
Tempo (dias)

Quantidade de 

pessoas
Valor por hectare

 

   Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

Em seguida, efetuou-se o cálculo das depreciações relativas ao cultivo. Observa-se 

na Tabela 3 que, o custo de colocação de um parreiral pode variar de R$ 40.000,00 até R$ 

60.000,00. A causa dessa variação são as possíveis irregularidades existentes no terreno que 

irá servir de suporte para a produção, podendo ocasionar a elevação dos gastos. 

Face ao intervalo de valores estipulado pelo produtor, calculou-se a média dos 

mesmos, somando-os e dividindo-se sua soma por dois. Dessa maneira, em média, o custo de 

colocação de um parreiral é de R$ 50.000,00. 
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Estima-se que, sua vida útil com capacidade máxima produtiva seja de 30 anos. 

Assim, para definir-se o valor da depreciação anual dividiu-se o custo de colocação pelo 

tempo de duração, o que resultou em R$ 1.666,67 ao ano. 

Além da depreciação da cultura, a depreciação dos imobilizados utilizados na 

realização dos serviços elencados na Tabela 2, também carece de cálculo. A Tabela 3 

relaciona os imobilizados e os dados necessários para obter-se sua depreciação anual. 

 

Tabela 3: Depreciação dos imobilizados utilizados no cultivo de uvas 

Trator Iama 1045 4x4 2003 25.000,00R$    20 9 2.777,78R$      

Pulverizador 1 2007 13.000,00R$    12 5 2.600,00R$      

Pulverizador 2 2013 9.000,00R$       10 9 1.000,00R$      

Roçadeira (trator) 2010 3.900,00R$       15 11 354,55R$         

Grade (trator) 2000 1.500,00R$       45 31 48,39R$           

Grampo (trator) 2000 1.500,00R$       45 31 48,39R$           

Bomba elétrica 1 2004 1.500,00R$       20 10 150,00R$         

Bomba elétrica 2 2004 1.500,00R$       20 10 150,00R$         

Roçadeira (costas) Still 2011 2.000,00R$       10 7 285,71R$         

Espalhador de adubo 2010 2.000,00R$       10 6 333,33R$         

Carreta (trator) 2006 1.500,00R$       20 12 125,00R$         

Caixas para uva - 7.500,00R$       - - 436,84R$         

300 caixas 2013 4.500,00R$         20 19 236,84R$           

200 caixas 2009 3.000,00R$         20 15 200,00R$           

Total 77.400,00R$    8.309,99R$      

Imobilizados Ano Valor atualizado
Vida útil estimada 

(em anos)

Depreciação 

anual

Quantos anos 

ainda possuem

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

Paralelamente as depreciações, sabe-se que os imobilizados para manterem suas 

condições normais de uso requerem manutenções em determinados intervalos de tempo. A 

Tabela 4 apresenta os custos com manutenção de produção. 

 

Tabela 4: Custos com manutenção de produção para uma safra 

Imobilizados Tipos de Manutenção Período Área (ha) Valor

Recolocação de palanques de eucalipto anual 4,70 400,00R$      

Replantio de mudas anual 4,70 470,00R$      

Trator Troca de óleo, pneus e mecânica anual - 1.300,00R$  

Carreta (trator) Troca de pneus e rolamentos anual - 50,00R$        

Roçadeira (trator) Diversos anual - 10,00R$        

Grade (trator) Não gera manutenção anual - -R$            

Grampo (trator) Não gera manutenção anual - -R$            

Espalhador de adubo Diversos anual - 10,00R$        

Pulverizador 1 Diversos anual - 90,00R$        

Pulverizador 2 Diversos anual - 90,00R$        

Bomba elétrica 1 Diversos anual - 5,00R$          

Bomba elétrica 2 Diversos anual - 5,00R$          

Roçadeira (costas) Still 50 litros de gasolina+fio de corte anual - 256,00R$      

Caixas para uva Recompra de caixas anual - 200,00R$      

Total 2.886,00R$  

Parreiral

 

    Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 
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Por fim, na tabela 5 relacionam-se os gastos gerais de produção, que não classificam-

se em nenhum dos itens anteriores, mas que são necessários a produção de uvas orgânicas.  

 

Tabela 5: Gastos gerais de produção do cultivo orgânico 

Unidades Medida

Gastos gerais

Óleo diesel para trator 700 litros 2,35R$                   1.645,00R$  

Seguro do cultivo para granizo 4,70 hectares  R$              638,30 3.000,00R$  

Tesouras para poda 1 unidade 150,00R$               150,00R$      

Amarradores para fio 1 unidade 54,00R$                 54,00R$        

Total 4.849,00R$  

Bens de pequeno valor

Quantidade
Tipo de gasto Valor unitário (litro) Total ano

 

     Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

Somando-se os gastos gerais e os bens de pequeno valor, encontra-se o total 

dispendido no ano com gastos gerais de produção, que figura o montante de R$ 4.849,00. 

 

4.2.2. Cálculo da produtividade e da receita do cultivo orgânico 

 

Na produção agrícola, mais especificamente no caso da viticultura, sabe-se que a 

área produtiva é dividida em hectares. Por essa característica, a produção é medida em quilos 

por hectare. A venda da produção de uvas, por sua vez, ocorre em quilos, recebendo-se um 

valor pré-fixado por quilo vendido. A Tabela 6 demonstra a produção por safra do produtor de 

orgânicos, bem como, a receita auferida por meio da venda desta. 

 

Tabela 6: Produção e receita de vendas da uva orgânica 

Resultados Valores

Produção por hectare 20.000,00

Área produtiva (ha) 4,70

Total da produção de uva por safra (kg) 94.000,00

Preço de venda (kg) 1,30R$                    

Receita de vendas 122.200,00R$          

                Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

A produção por hectare gira em torno de 20.000 quilos. Sabe-se que, a propriedade 

possui uma área de parreirais de 4,70 hectares. Dessa forma, para calcular-se a produção total 
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da safra em quilos de uva, multiplicou-se a produção por hectare pela área produtiva, 

obtendo-se o montante de 94.000 quilos de uva orgânica por safra. 

Toda a produção elencada é comercializada para a vinícola em estudo. Para a compra 

desta matéria-prima diferenciada, a empresa negocia junto ao produtor pelo preço a ser pago. 

Neste caso, acordou-se o valor de R$ 1,30 para cada quilo de uva Bordô orgânica adquirido 

com graduação de 15 graus, totalizando-se uma receita de vendas de R$ 122.200,00. 

 

4.2.3. Estruturação do custo total e unitário do cultivo orgânico 

 

Ao passo que foram apurados separadamente, conforme suas características, cada um 

dos custos relativos ao cultivo de uvas orgânicas, neste item estruturam-se o custo total e o 

unitário da safra aqui relacionada. Na Tabela 7 pode-se observar o cálculo efetuado para tal. 

 

Tabela 7: Custo total da safra de orgânico 

Custos Valor

Insumos 16.779,00R$     

Mão de obra 53.316,00R$     

Depreciação do parreiral 1.666,67R$       

Depreciação do imobilizado 8.309,99R$       

Manutenção da produção 2.886,00R$       

Gastos gerais de produção 4.849,00R$       

Total 87.806,65R$     

Produção por safra (kg) 94.000,00

Custo unitário (kg) 0,93R$                

       Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com a Tabela 7 para a obtenção do custo total da safra, somam-se os 

custos com insumos, mão de obra, depreciação do parreiral, depreciação do imobilizado, 

manutenção de produção e os gastos gerais de produção, chegando-se ao valor de R$ 

87.806,65. Devido à produção total por safra equivaler a 94.000 quilos de uva orgânica, 

dividiu-se o custo total pela produção total, encontrando-se o custo unitário, que é de R$ 0,93 

por quilo. 

A partir do exposto, verificou-se a participação de cada um dos custos elencados no 

custo total da safra apurado. Considera-se que o custo total da safra possui representatividade 

de 100%. Desse modo, o custo mais expressivo em comparação ao total apurado é o da mão 

de obra, que representa 61% deste. Em seguida, aparecem os insumos com 19% de 

participação. Com menores percentuais encontram-se os valores referentes à depreciação do 
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imobilizado, que corresponde a 9% dos custos totais, seguida pelos gastos gerais de produção 

com 6%, a manutenção da produção com 3% e a depreciação do parreiral que representa 

apenas 2%. 

 

4.3. Formação do custo da uva tradicional na empresa rural 

4.3.1. Apuração dos custos incorridos no cultivo tradicional 

 

Apresenta-se a apuração dos custos relativos ao cultivo da uva tradicional, seguidos 

de uma explanação e breve análise. Para isso, relacionam-se os custos dos insumos, da mão de 

obra empregada e dos gastos gerais de produção, que são diferentes no cultivo convencional, 

em comparação ao orgânico. 

Nesse sentido, devido ao presente trabalho estruturar uma comparação entre  os 

custos de dois métodos produtivos diferentes, porém com base em uma determinada 

propriedade, os valores estimados para a depreciação do parreiral e dos imobilizados 

utilizados no cultivo, bem como, dos custos com manutenção de produção, são os mesmos 

para ambos. Desse modo, o detalhamento de sua apuração já está exposto no item da 

formação do custo da uva orgânica. 

Assim, com relação aos insumos utilizados no cultivo tradicional, observa-se que não 

há a necessidade das certificações requeridas no orgânico, e que sua aplicação pode ocorrer de 

forma preventiva ou para tratar doenças apresentadas pelas plantas, devido às características 

químicas destes. A Tabela 8 mostra os insumos a serem utilizados neste tipo de plantio. 

 

Tabela 8: Custo dos Insumos utilizados no cultivo tradicional 

unidades medida

Fio para amarrar galhos 7,06 rolos 17,00R$               - 120,00R$           

Adubo mineral 400 kg 1,24R$                 - 496,00R$           

Poliram 2,50 kg 19,00R$               2 95,00R$             

Score 0,05 litros 200,00R$             2 19,20R$             

Cruzati 2,50 kg 35,00R$               3 262,50R$           

Cabrio Top 2,00 kg 45,00R$               2 180,00R$           

Formicida 1,00 kg 20,00R$               - 20,00R$             

Formicida granulado 0,50 kg 10,00R$               - 5,00R$                

Herbicida 4 litros 20,00R$               3 240,00R$           

Sulfato de Cobre 10 kg 5,20R$                 2 104,00R$           

Cal fina para sulfagem 10 kg 0,80R$                 2 16,00R$             

Subtotal por hectare 1.557,70R$        

Quantidade de hectares 4,70

Total por safra 7.321,19R$        

Insumos Valor por unidade Valor por hectare
Quant. usadada por hectare

Aplicações

 

         Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 
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Na Tabela 8 evidenciam-se os insumos, a quantidade empregada de cada um, o valor 

unitário correspondente e quantas aplicações são necessárias, tomando-se por base um hectare 

de cultivo. Nota-se que, aqui os insumos possuem maior diversidade de funções, como o fio já 

citado para amarrar, o herbicida responsável em eliminar a vegetação excessiva embaixo do 

parreiral e os formicidas que combatem as formigas causadoras de danos à produção. 

Ao contrário do caso dos orgânicos, onde utilizam-se basicamente produtos de 

composição orgânica e/ou natural, os produtos para tratamento do cultivo tradicional, em sua 

maioria, são substâncias químicas ou também conhecidas como agrotóxicos. 

Na sequência, estimou-se o custo referente à mão de obra empregada no cultivo 

tradicional. A Tabela 9 expressa os dados relativos à apuração deste. 

 

Tabela 9: Custo da mão de obra empregada no cultivo tradicional 

Podar e amarrar 120,00R$   2 12 2.880,00R$         

Tratamentos 120,00R$   2 7,50 1.800,00R$         

Poda verde 120,00R$   2 6 1.440,00R$         

Colheita da uva 120,00R$   4 6,38 3.063,83R$         

Subtotal por hectare 9.183,83R$        

Quantidade de hectares 4,70

Total por safra 43.164,00R$      

Serviços executados
Valor da 

diária
Tempo (dias)

Quantidade de 

pessoas
Valor por hectare

 

       Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

Na Tabela 9 evidenciam-se os serviços a serem executados no cultivo tradicional, 

que consistem em podar e amarrar, aplicar tratamentos, realizar a poda verde e a colheita da 

uva. Neste caso, pode-se utilizar produtos químicos para eliminar as vegetações que crescem 

embaixo dos parreirais, não necessitando-se efetuar roçadas e reduzindo-se, desse modo, o 

custo com mão de obra. Com relação ao valor orçado para a diária, este é o mesmo que o 

utilizado no cultivo orgânico, pois a base dos R$ 120,00 apresentados é o cobrado atualmente 

para a realização de serviços no meio rural, mais especificamente na viticultura. 

Em seguida, sabendo-se que os custos relativos às depreciações e a manutenção de 

produção são iguais aos do cultivo orgânico, e que estes já foram elencados no item 

correspondente, abordam-se os gastos gerais de produção. A Tabela 10 exibe os dados 

relativos aos gastos gerais de produção em suas subdivisões e características. 
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Tabela 10: Gastos gerais de produção 

Unidades Medida

Gastos gerais

Óleo diesel para trator 700 litros 2,35R$                   1.645,00R$  

Seguro do cultivo para granizo 4,70 hectares  R$              638,30 3.000,00R$  

Tesouras para poda 1 unidade 150,00R$               150,00R$      

Amarradores para fio 1 unidade 54,00R$                 54,00R$        

EPI (Equipamento de Proteção Individual) 1 unidade  R$                92,00 92,00R$        

Capacete Protevita 1 unidade  R$              600,00 600,00R$      

Pares de Luva 2 unidade 10,00R$                 20,00R$        

Pares de Bota 2 unidade 40,00R$                 80,00R$        

Total 5.641,00R$  

Bens de pequeno valor

Tipo de gasto
Quantidade

Valor unitário (litro) Total ano

 

      Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

Conforme a Tabela 10 observa-se que os gastos estão divididos em gerais e bens de 

pequeno valor, sendo que os quatro primeiros itens são iguais aos apresentados para o cultivo 

orgânico. A diferença mais expressiva encontrada no cultivo tradicional é a necessidade de 

utilizarem-se equipamentos de proteção, devido aos danos à saúde provocados pelos insumos 

inerentes a esse método produtivo. 

Assim, emprega-se o EPI (Equipamento de Proteção Individual), o Capacete 

Protevita, os pares de luvas e os pares de botas para a proteção da saúde dos produtores rurais. 

Avaliaram-se quantas unidades de cada item são necessárias por safra e o valor unitário de 

cada uma. 

Para o cálculo do total desse custo por safra, multiplicaram-se as quantidades pelo 

valor unitário, e somaram-se os totais de cada item, respectivamente, encontrando-se o 

montante de R$ 5.641,00. 

 

4.3.2. Cálculo da produtividade e da receita do cultivo tradicional 

 

Como já explicado anteriormente, a produção vitícola costuma ser mensurada em 

quilos por hectare. Segundo dados do produtor rural em estudo, espera-se que a produtividade 

de seu parreiral seja a mesma para o cultivo orgânico e para o tradicional, mediante os 

cuidados e tratamentos efetuados por ele. Na Tabela 11 expõem-se os valores referentes à 

produtividade da propriedade com o cultivo tradicional e a receita de vendas a ser auferida por 

meio da venda da safra. 
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Tabela 11: Produção e receita de vendas da uva tradicional 

Resultados Valores

Produção por hectare 20.000,00

Área produtiva (ha) 4,70

Total da produção de uva por safra (kg) 94.000,00

Preço de venda (kg) 0,86R$             

Receita de vendas 80.840,00R$     

                                   Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do produtor rural. 

 

A partir da Tabela 11 nota-se que a produção se mantém em 20.000 quilos por 

hectare. Em razão de a área produtiva ser de 4,70 hectares, multiplicou-se a produção por 

hectare pela área produtiva, obtendo-se o total por safra de 94.000 quilos de uvas. Desta 

forma, toda a produção elencada é comercializada para a vinícola em estudo. A empresa, por 

sua vez, possui como prática de preços de compra a tabela elaborada anualmente pela Conab 

– Companhia Nacional de Abastecimento, órgão pertencente ao governo federal que é 

responsável pelas negociações entre sindicatos e vinícolas para a delimitação do preço 

mínimo do quilo da uva convencional. 

Por meio desta tabela, acordou-se o pagamento de R$ 0,86 para cada quilo de uva 

tradicional Bordô adquirida com graduação de 15 graus. Assim, para o cálculo da receita de 

vendas, multiplicou-se a quantidade total produzida pelo preço de venda, chegando-se ao 

valor de R$ 80.840,00. 

 

4.3.3. Estruturação do custo total e unitário do cultivo tradicional 

 

À medida que foram calculados separadamente, conforme suas características, cada 

um dos custos inerentes ao cultivo tradicional, neste item estruturam-se o custo total e o 

unitário referentes à alusiva safra. A Tabela 12 exprime o cálculo realizado para tal. 

Segundo a Tabela 12 percebe-se que para chegar-se ao custo total da safra, somam-se 

os custos com insumos, mão de obra, depreciação do parreiral e do imobilizado, manutenção e 

gastos gerais de produção, obtendo-se o valor de R$ 68.988,84. Em razão da produção total de 

uvas ser de 94.000 quilos, dividiu-se o custo total pela produção citada, chegando-se ao custo 

unitário por quilo de R$ 0,73.  
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Tabela 12: Custo total da safra tradicional 

Custos Valor

Insumos 7.321,19R$     

Mão de Obra 43.164,00R$   

Depreciação do parreiral 1.666,67R$     

Depreciação do imobilizado 8.309,99R$     

Manutenção da produção 2.886,00R$     

Gastos gerais de produção 5.641,00R$     

Total 68.988,84R$  

Produção da safra (kg) 94.000,00

Custo por kg 0,73R$             

  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Posteriormente, mensurou-se a participação de cada um dos custos elencados no 

custo total da safra. Considera-se que o custo total da safra possui representatividade de 

100%. Dessa forma, o custo mais expressivo em comparação ao total apurado é o da mão de 

obra, que representa 63% deste. Logo após tem-se a depreciação do imobilizado com 12% e o 

custo dos insumos com 11% de participação. Observam-se também percentuais menores, 

expressos pelo valor referente ao custo com gastos gerais de produção, que é de 8%, pela 

manutenção da produção, cujo é 4%, e pela depreciação do parreiral que representa apenas 

2% do custo total.  

 

4.4. Análise comparativa dos resultados encontrados nos cultivos 

 

Nesta seção retomam-se os custos apurados nos dois métodos de cultivo com intuito 

de analisar-se sua constituição e resultados. Assim, abordam-se aqui os custos que compõe o 

custo total da safra em cada caso, bem como, os resultados gerados pela produção da uva 

orgânica e da tradicional. 

Primeiramente estruturou-se o custo dos insumos, onde foram citados os produtos 

necessários a cada cultivo. Comparando-se os resultados de ambos, vê-se que no caso do 

método orgânico dispende-se 129,18% a mais que no tradicional, tendo-se em vista os totais 

calculados de R$ 16.779,00 e R$ 7.321,19, respectivamente. 

Quanto à participação no total dos custos, constatou-se que no orgânico os insumos 

representam 19% deste. Já no tradicional, equivalem a 11% do total. Explica-se essa variação 

pela diferença apresentada de valores entre os cultivos. Acredita-se que os principais motivos 

que levaram a essa diferença de custo, consistem na essencialidade dos insumos utilizados. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


The cost of an organic product on a winery located in the Brazilian serra gaúcha tourist region 

Mecca, M.S.; Benato, M.; Marchi, N.D.; Eckert, A. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 1 – Jan/Mar - 2017.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

132 

Isso porque, para uso em cultivo orgânico estes são, em geral, naturais, orgânicos ou minerais 

e exige-se a certificação dos mesmos, fato que os torna mais caros.  

Além disso, é preciso um número maior de aplicações de tratamentos para obter-se 

uma produção de qualidade. Elevando-se, assim, os custos com insumos no método orgânico, 

porém isso impacta muito pouco nos gastos com a manutenção da produção. No tradicional, 

contudo, as quantidades requeridas de insumos são menores, ocorre um menor número de 

aplicações e os produtos em geral custam menos, pois são químicos e de fácil aquisição. 

Com relação à mão de obra empregada, como apontado nos cálculos, em ambos os 

casos é o custo mais expressivo, correspondendo a 61% do custo total no cultivo orgânico e a 

63% no tradicional.  Tendo-se em vista que no orgânico apresentou-se um valor total de R$ 

53.316,00, e no tradicional de R$ 43.164,00, percebe-se que o primeiro é 23,52% maior que o 

segundo.  

Esse dado confirma uma estimativa feita pelo produtor rural de que, o custo da uva 

orgânica seria 20% maior do que a uva tradicional em decorrência da mão de obra. Contudo, 

as diferenças não ocorrem somente neste custo, pois também há variações para mais nos 

insumos. 

A variação demonstrada no custo da mão de obra do orgânico ocorre devido a serem 

necessários mais serviços neste, em comparação ao tradicional, e estes demandarem mais 

tempo para sua realização, custando mais.  

Ainda que, as atividades de podar e amarrar, efetuar a poda verde e colher a uva 

demandem o mesmo tempo em ambos os cultivos, no orgânico precisa-se efetuar roçadas e o 

tempo dos tratamentos é maior, pois como já visto, são aplicados mais produtos e em um 

número maior de vezes. 

Posteriormente, levando-se em conta que os custos relativos à depreciação do 

parreiral, dos imobilizados e da manutenção de produção são iguais para ambos os cultivos, 

por se tratar da mesma propriedade, analisa-se aqui seus conceitos gerais. 

Assim, na depreciação do parreiral, encontrou-se um valor médio de R$ 1.666.67 por 

ano safra, que corresponde a 2% dos custos totais em ambos os casos. Para a depreciação dos 

imobilizados obteve-se o valor de R$ 8.309,99 como o total anual das depreciações, e estas 

representam 9% e 12% do custo total no método orgânico e no tradicional, respectivamente. 

Depois, na manutenção da produção, citaram-se os gastos mais comuns e o valor 

estimado para cada um, encontrando-se um custo de R$ 2.886,00 por safra. O presente valor 

representa 3% do total dos custos no cultivo orgânico e 4% no tradicional. 
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Por fim mediu-se o custo dos gastos gerais de produção. Para tanto, foram 

relacionados demais gastos inerentes aos cultivos, como óleo para o trator e seguro, e bens de 

pequeno valor, tais como tesouras e amarradores. No cultivo orgânico apurou-se o total de R$ 

4.849,00, que corresponde a 6% do total dos custos. 

Já no cultivo tradicional, além dos itens já mencionados, são necessários utensílios 

para preservar a saúde do produtor, como equipamento de proteção, capacete, pares de luvas e 

de botas. Logo, o valor aqui apurado foi de R$ 5.641,00, maior que o orgânico em 16,33% e 

que equivale a 8% do custo total da safra. 

Após o exposto, contabilizaram-se e compararam-se os resultados alcançados nos 

dois métodos de cultivo. A Tabela 13 exibe o demonstrativo do resultado elaborado para tal. 

 

Tabela13: Demonstrativo do resultado 

Orgânico
Análise 

Vertical (%)
Tradicional

Análise 

Vertical (%)

Receita de vendas 122.200,00R$   100% 80.840,00R$        100%

Depesas sobre vendas 2.810,60-R$       -2,30% 1.859,32-R$          -2,30%

FUNRURAL (2,30%) 2.810,60-R$         -2,30% 1.859,32-R$            -2,30%

Receita Líquida 119.389,40R$   97,70% 78.980,68R$        97,70%

Custo Total de Produção 87.806,65R$     71,85% 68.988,84R$        85,34%

Lucro 31.582,75R$     25,85% 9.991,84R$          12,36%

94.000,00 - 94.000,00 -

Lucro por Kg de uva 0,34R$               - 0,11R$                 -

Contas

Produção por safra (Kg)

 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na Tabela 13 visualizam-se os valores auferidos através da venda da produção de 

cada um dos cultivos aqui relacionados, e estes exprimem 100% das receitas de vendas do 

produtor rural, para fins deste estudo.  

Sobre as vendas de uvas efetuadas, incide um imposto denominado Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL, cuja alíquota é de 2,30%, e resulta num 

valor a ser deduzido da receita em R$ 2.810,60 no orgânico e R$ 1.859,32 no tradicional. 

Ao efetuar-se a dedução do FUNRURAL sobre a receita de vendas obtém-se a 

receita líquida. Desta é subtraído o valor expresso pelo custo total de produção, o que resulta 

no lucro correspondente à safra. 

Para melhor interpretação deste demonstrativo, efetuou-se uma análise vertical dos 

valores, com base na receita de vendas, onde objetivou-se demonstrar o percentual de 

representatividade de cada conta discriminada perante o total das receitas obtidas. 
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Observa-se que, desde a receita de vendas, os valores retratados no cultivo orgânico 

são superiores aos do tradicional. Isso se deve ao maior valor recebido pelo quilo desta fruta, 

que é de R$ 1,30, enquanto recebe-se somente R$ 0,86 pela convencional, sendo ambas da 

variedade Bordô e com graduação de 15 graus.  

Desta forma, há uma diferença de 51,16% entre os preços praticados, que pode ser 

explicada pela demanda atual das vinícolas, que buscam diferenciar-se no mercado 

elaborando produtos naturais, que atraem um público cada vez maior de consumidores.  

Além disso, a oferta desse tipo de matéria-prima ainda é pequena, devido 

principalmente ao seu processo produtivo ser diferenciado e serem necessárias inúmeras 

adequações na propriedade para que esta venha a ser certificada e possa desse modo, 

comercializar sua produção como orgânica. 

Outro ponto que pode levar os produtores a não modificarem seu método produtivo é 

o custo de produção do orgânico. Conforme o demonstrativo apresentado verifica-se que o 

orgânico possui um custo maior em 27,28% em relação ao tradicional. 

No entanto, apesar dos custos serem mais elevados, constatou-se que a rentabilidade, 

bem como a lucratividade, é maior no cultivo orgânico. Isso porque, o lucro apresentado neste 

método é 216,09% maior que no tradicional. Também, os percentuais relativos ao lucro, com 

relação ao total das receitas de vendas, correspondem a 25,85% destas no orgânico, enquanto 

que no tradicional este é de apenas 12,36%. 

Ao final, visando-se demonstrar o lucro por quilo de uva vendida, dividiu-se o lucro 

apurado em cada cultivo pelo total de uva produzida e comercializada em cada caso. Através 

desse cálculo constatou-se que no orgânico há um lucro por quilo de fruta de R$ 0,34 e no 

tradicional de R$ 0,11, ou seja, aufere-se R$ 0,23 a mais por quilo no primeiro, em relação ao 

segundo citado. 

 

4.5. Formação do custo do produto orgânico na vinícola 

4.5.1. Apuração dos custos do produto orgânico 

 

Neste tópico, demonstram-se os processos para fabricação e a apuração dos custos do 

produto orgânico, seguida de uma explicação e breve análise. Para isso, relacionam-se os 

dados relativos à matéria-prima utilizada, ao material de embalagem, a mão de obra 

empregada e aos gastos gerais de fabricação - GGF, cuja mensuração e cálculos foram 

fornecidos pela vinícola em estudo. 
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Para fins de conhecimento, o processo de produção do suco inicia-se com o 

recebimento das uvas orgânicas em caixas, onde realiza-se uma análise e são medidos itens 

que atestem a qualidade da fruta, como grau, acidez, acréscimo de água, entre outros. Após é 

feito o desengasse, ou seja, moem-se as uvas e tiram-se os cabos. Na sequência, efetua-se a 

pasteurização, caracterizada pelo aumento e diminuição da temperatura do mosto para 

eliminação de microrganismos. 

Posteriormente, o mosto passa por um tratamento enzimático, que visa separar o suco 

da polpa da uva. Para eliminar o que resta de casca e bagaço é feita uma prensagem. Em 

seguida, o suco é filtrado e passa a ser armazenado em tanques de nitrogênio. 

Quando ocorre a comercialização do produto, é feito o corte, uma pasteurização do 

suco e envasamento do mesmo, para viabilizar-se o envio da mercadoria. De forma resumida, 

esses são os passos para a fabricação do suco de uva orgânico, que são iguais para o 

tradicional.  

Abordando-se os custos de produção, em relação à matéria-prima utilizada, que é 

composta somente por elementos que originarão o suco de uva orgânico. A Tabela 14 expõe 

os produtos necessários para isso, bem como seus custos. 

 

Tabela 14: Custos com matéria-prima do produto orgânico 

Matéria-Prima Un. Quantidade Valor Unitário Valor Total

Uva Bordô Orgânica15 graus Kg 9,0460 1,30R$          11,76R$  

Produto filtrante 1 Kg 0,0030 3,74R$          0,01R$     

Produto filtrante 2 Kg 0,0024 2,34R$          0,01R$     

Produto filtrante 3 Kg 0,0300 2,14R$          0,06R$     

Enzima Kg 0,00012 85,55R$        0,01R$     

Total 11,85R$   

 Fonte: Vinícola, adaptado pelos autores. 

 

Na Tabela 14 observam-se as matérias-primas empregadas, a quantidade requerida 

destas e seu valor unitário. Ressalta-se que, devido à empresa ter como prática a venda do 

produto orgânico em caixas de seis unidades com capacidade de um litro de suco cada, os 

valores expressos por esta tabela referem-se a uma caixa deste produto. 

Para chegar-se ao total desse custo, multiplicou-se a quantidade de cada item pelo 

respectivo valor unitário. Somaram-se, em seguida, os resultados das multiplicações e 

encontrou-se o valor de R$ 11,85. 

Deste valor, visualiza-se que o item mais expressivo é a uva utilizada, pois o produto 

é composto em 100% por uva Bordô orgânica, e esta custa para a empresa R$ 1,30 ao quilo. 
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Além da uva, são necessárias substâncias para filtrar as impurezas do suco, descritas 

pelos produtos filtrantes 1,2 e 3, e uma enzima para separar, nas fazes iniciais de 

processamento, o suco da polpa da uva, conforme descrito anteriormente. 

De forma sucinta, após a elaboração do suco orgânico, deve-se envasá-lo, para 

posteriormente comercializá-lo. Nesta etapa ocorre o emprego do material de embalagem. Na 

Tabela 15 apresentam-se os custos com material de embalagem. 

 

Tabela15: Custos com material de embalagem do produto orgânico 

Material de Embalagem Un. Quantidade Valor Unitário Valor Total

Garrafa Suco 1000 ml vidro cristal Un. 6 0,85R$          5,10R$     

Tampa metálica 38mm Un. 6 0,12R$          0,73R$     

Tag  - Papel Semente Un. 6 0,12R$          0,71R$     

Rótulo Suco de Uva Tinto Orgânico 1L Un. 6 0,09R$          0,56R$     

Fita auto adesiva com marca da vinícola Mt 0,84 0,06R$          0,05R$     

Caixa papelão ondulado 6x1L Un. 1 0,68R$          0,68R$     

Total 7,83R$     

     Fonte: Vinícola, adaptado pelos autores. 

 

A Tabela 15 mostra quais são os materiais aplicados para envasar-se o suco orgânico. 

Como descrito, os dados aqui expostos correspondem a seis unidades do produto, cujas 

contém um litro de suco cada uma e compõem uma caixa na venda. Quanto ao cálculo 

efetuado, realizou-se a multiplicação das quantidades de cada item pelo valor unitário 

correspondente, obtendo-se um total por material. Depois, somaram-se esses totais individuais 

e encontrou-se o custo total com embalagens de R$ 7,83. 

Por fim, trata-se aqui da mão de obra e dos GGF empregados nos processos 

produtivos, cujo custo está diretamente ligado à fabricação do produto orgânico. Na Tabela 16 

abordam-se os custos com mão de obra e os GGF. 

 

Tabela16: Custos com mão de obra e GGF do produto orgânico 

Postos Operativos Un. Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cantina 1 Minutos 0,1812 8,30R$          1,50R$     

Cantina 2 Minutos 0,2460 8,30R$          2,04R$     

Envase Minutos 0,1176 21,28R$        2,50R$     

Total 6,05R$     

     Fonte: Vinícola, adaptado pelos autores. 
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Diante dos dados abordados pela Tabela 16, constata-se que para calcular a mão de 

obra e os gastos gerais de fabricação empregados no produto orgânico, dividiu-se a empresa 

em postos operativos, indicados pela cantina 1 e 2 e pelo envase. 

Em cada posto operativo cronometrou-se o tempo de permanência do produto, em 

minutos. Essa medida está descrita na coluna quantidade. Para cada minuto trabalhado 

estimou-se um valor unitário, conforme o posto operativo.  

Esse valor unitário decorre da divisão da soma dos gastos com salários e encargos 

dos funcionários de cada posto, da energia elétrica, da manutenção de produção e dos demais 

GGF utilizados, pelo tempo total de horas trabalhadas em cada posto operativo. 

Mantendo-se o padrão, os valores elencados na tabela referem-se a uma caixa 

contendo seis unidades de um litro de suco cada. Assim, para encontrar-se o custo total da 

mão de obra e dos GGF, multiplicou-se a quantidade de minutos pelo valor unitário, e 

somaram-se os resultados, obtendo-se o valor de R$ 6,05. 

 

4.5.2. Cálculo dos custos totais e unitários do produto orgânico 

 

Conforme exposto na apuração dos custos do produto orgânico elaborado pela 

vinícola, evidenciaram-se os custos que compõem o custo total desse produto. Com base em 

seus resultados, calcula-se agora o custo total e o unitário referente a este produto. A Tabela 

17 demonstra o cálculo do custo total e do unitário do produto orgânico. 

 

Tabela 17: Custo total e unitário do orgânico 

Custos Valor

Matéria-Prima 11,85R$           

Material de Embalagem 7,83R$             

Mão de obra e GGF 6,05R$             

Total 25,73R$          

Caixa 6 unidades x 1 L 6

Custo unitário (litro) 4,29R$              

        Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com a Tabela 17 apresentam-se os resultados dos custos com matéria-

prima, material de embalagem, mão de obra e GGF. A partir da soma destes, obtém-se o custo 

total da produção de seis unidades de suco orgânico, de um litro cada, no valor de R$ 25,73.  
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Ao dividir-se o total encontrado por seis, que é a quantidade de litros que contém 

uma caixa e cuja medida foi base para os cálculos dos custos, verifica-se o custo unitário de 

cada litro, que é de R$ 4,29.  

Determinou-se ainda a participação de cada um dos custos no custo total.                      

Considerando-se o total dos custos com representatividade de 100%, a matéria-prima utilizada 

corresponde a 46% desse valor, ou seja, a aproximadamente metade do custo do produto 

orgânico. Após, tem-se que o material de embalagem representa 30%, a mão de obra e os 

GGF equivalem a 24% do custo total.  

 

4.6. Formação do custo do produto tradicional na vinícola 

4.6.1. Apuração dos custos do produto tradicional 

 

No presente tópico, aponta-se a apuração dos custos do produto tradicional elaborado 

pela vinícola em estudo. Para que isso seja feito, relacionam-se a seguir os custos com a 

matéria-prima e o material de embalagem. Porém, não demonstra-se a mão de obra e os GGF, 

em decorrência de seus dados e resultados serem iguais aos do produto orgânico.  

Desse modo, explanam-se aqui somente os custos onde ocorrem variações de um 

produto para o outro. Além disso, os processos para a fabricação do produto tradicional, como 

já exposto, também são iguais aos do orgânico. 

Em relação ao custo com matéria-prima, de acordo com dados da vinícola, têm-se 

somente elementos que farão parte do suco de uva tradicional. A Tabela 18 exibe os itens 

necessários para elaboração deste, em quantidades e valores. 

 

Tabela18: Custos com matéria-prima do produto tradicional 

Matéria-Prima Un. Quantidade Valor Unitário Valor Total

Uva Bordô 15 graus Kg 5,73 0,86 4,93

Uva Isabel 15 graus Kg 2,45 0,67 1,64

Produto filtrante 1 Kg 0,0012 3,74 0,00

Produto filtrante 2 Kg 0,0012 2,34 0,00

Produto filtrante 3 Kg 0,030 2,14 0,06

Enzima Kg 0,00012 117,07 0,01

Total 6,65  

    Fonte: Vinícola, adaptado pelos autores. 
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Na apuração dos gastos com matéria-prima, multiplicou-se a quantidade de todos os 

itens elencados pelo seu custo unitário correspondente, obtendo-se totais em cada um deles, 

que posteriormente foram somados e encontrou-se um custo total de R$ 6,65. 

De posse do suco de uva, e efetuando-se a venda deste, envasa-se o produto para 

enviá-lo ao adquirente. Alguns materiais são empregados nesta fase da industrialização, e seu 

valor corresponde ao custo com material de embalagem. Na Tabela 19 descrevem-se os 

materiais de embalagem utilizados. 

 

Tabela 19: Custos com material de embalagem do produto tradicional 

Material de Embalagem Un. Quantidade Valor Unitário Valor Total

Garrafa 1000 ml vidro cristal Un. 6 0,85R$          5,10R$     

Tampa metálica Un. 6 0,12R$          0,73R$     

Cola Kg 0,00072 11,69R$        0,01R$     

Rótulo Suco de Uva Tinto Integral 1L Un. 6 0,09R$          0,55R$     

Fita auto adesiva Mt 0,84 0,06R$          0,05R$     

Caixa papelão ondulado 6x1L Un. 1 0,68R$          0,68R$     

Total 7,12R$     

      Fonte: Vinícola, adaptado pelos autores. 

 

Os valores expressos pela tabela 19 possuem como base seis unidades do produto, de 

um litro cada uma. Para efetuar-se o cálculo dos custos, multiplicaram-se as quantidades 

descritas pelo seu valor unitário, chegando-se ao total de cada item. Em seguida, somaram-se 

os totais individuais e obteve-se o custo total com material de embalagem, que é de R$ 7,12. 

Exceto pela tag colocada no produto orgânico, os demais itens de embalagens são 

iguais para ambos os produtos. Expôs-se aqui sua composição, por este item não estar 

contido, e ocasionar diminuição no valor dos custos. 

 

4.6.2. Cálculo dos custos totais e unitários do produto tradicional 

 

No tópico anterior, apresentou-se a apuração dos custos com matéria-prima e com 

material de embalagem, sendo que a mão de obra requerida é a mesma expressa nos cálculos 

do custo do produto orgânico. Dessa maneira, e de posse dos dados citados, demonstra-se 

aqui o custo total e o unitário referente ao produto tradicional elaborado pela vinícola em 

estudo. A Tabela 20 mostra esses custos e o cálculo realizado para chegar até eles. 
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Tabela 20: Custo total e unitário do tradicional 

 

     Fonte: Vinícola, adaptado pelos autores.                                  

 

Conforme a Tabela 20 nota-se que a soma dos custos com matéria-prima, material de 

embalagem, mão de obra e GGF representa o custo total da produção de seis unidades de um 

litro do suco tradicional, no valor de R$ 19,82. Ao dividir-se o custo total pelas unidades 

produzidas, ou seja, seis litros, verifica-se que o custo unitário do litro de suco é R$ 3,30.  

Visando-se a melhor compreensão dos dados apresentados, analisa-se a participação 

de cada custo em relação ao total encontrado. O total dos custos corresponde ao percentual de 

100%. Assim, entende-se que o custo mais expressivo com relação ao total, neste caso, é o 

material de embalagem por representar 36% deste. Em seguida tem-se a matéria-prima com 

34%, a mão de obra e os GGF com 30% de representatividade.  

 

4.7. Análise comparativa dos resultados encontrados nos produtos da vinícola 

 

Nesta seção retomam-se os custos apurados nos dois produtos elaborados pela 

vinícola com o intuito de analisar-se sua constituição e resultados. Assim, abordam-se aqui os 

valores que compõem o custo total de cada um, bem como, os resultados advindos de sua 

comercialização. 

Como apontado em cada custo calculado, os valores possuem como base uma caixa 

com seis unidades de um litro de suco cada, em ambos os produtos. Isso porque, a empresa 

somente comercializa seus produtos em caixas, e conforme variam as medidas contidas em 

cada garrafa, altera-se a quantidade de unidades presentes na caixa. Dessa maneira, o primeiro 

custo estruturado foi o da matéria-prima, onde demonstrou-se quais elementos constituem o 

suco orgânico e o tradicional. Comparando-se os resultados de ambos, vê-se que no caso do 

orgânico dispende-se 78,20% a mais que no tradicional, tendo-se em vista os totais apurados 

de R$ 11,85 e R$ 6,65, respectivamente. 
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Relacionando-se ao custo total, encontrou-se uma participação de 46% no orgânico e 

de 34% no tradicional. Isso ocorre devido às diferenças de valores entre os custos com 

matéria-prima apurados em cada caso. Acredita-se que o principal motivo que levou a 

diferença demonstrada é a uva utilizada em cada produto, pois ela representa praticamente o 

total da matéria-prima utilizada. O produto orgânico é composto em 100% por uva Bordô 

orgânica, e esta é adquirida dos produtores rurais pelo valor de R$ 1,30 ao quilo.  

Já o produto tradicional é composto por uva Bordô e uva Isabel, ambas 

convencionais. A primeira é comprada a um preço de R$ 0,86 ao quilo e a segunda a R$ 0,67 

ao quilo. Além disso, as quantidades de cada uva variam, pois para serem produzidos seis 

litros de suco orgânico são necessários 9,046 quilos de uva orgânica. No suco tradicional 

utilizam-se apenas 5,43 quilos de uva Bordô e 2,45 quilos de uva Isabel, ambas 

convencionais. 

Quanto aos materiais de embalagens utilizados, constatou-se que no orgânico este 

valor é maior que no tradicional em R$ 0,71, devido à colocação de uma tag neste, que o 

outro produto não possui. Essa tag consiste em um papel semente, que ao ser plantado pelo 

adquirente do suco, origina uma árvore. Isso representa um incentivo da empresa ao cuidado 

com o meio ambiente.  

Demonstrando-se em valores gerais, os materiais de embalagem somam R$ 7,83 no 

orgânico e representam 30% dos custos totais. No tradicional o valor é de R$ 7,12 e o 

percentual correspondente é de 36%, sendo que neste caso seu custo é o mais elevado 

comparado aos demais. Relacionando-se a mão de obra empregada e os gastos gerais de 

produção, como já exposto, esses custos são exatamente iguais nos dois produtos, pois para a 

fabricação destes, são realizados os mesmos processos, e eles permanecem tempos iguais em 

cada posto operativo. 

Através dos cálculos, apurou-se um custo de R$ 6,05 para a mão de obra e os GGF, e 

estes representam 24% do custo total do produto orgânico e 30% do total do tradicional. As 

variações de percentuais ocorrem devido aos demais custos, pois o valor deste é igual em 

ambos os casos. Ao final, relacionam-se e comparam-se os custos totais constatados nos 

produtos avaliados, e determina-se qual deles custa mais para ser produzido. A Figura 1 exibe 

a comparação dos custos totais. 
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Figura 1: Demonstração dos custos totais 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Mediante análise da Figura 1 observa-se que o produto orgânico apresenta um custo 

total maior que o produto tradicional. Justifica-se esse fato pelo elevado custo da matéria-

prima do orgânico em comparação a do tradicional, que decorre principalmente, conforme 

explanado anteriormente, por utilizar-se uma maior quantidade de uva orgânica, e esta custar 

mais que as uvas convencionais empregadas na fabricação do outro produto. 

Após a evidenciação desses dados, discorre-se a respeito do preço de venda praticado 

pela empresa, em cada um dos produtos, com o intuito de analisarem-se as diferenças 

encontradas em termos de lucratividade bruta e operacional. A Tabela 21 evidencia as 

margens de lucro do produto orgânico e do tradicional. 

 

Tabela 21: Margens de lucro do produto orgânico e do tradicional 

Orgânico % Tradicional %

65,55R$  100% 44,80R$   100%

13,93R$  21% 9,52R$     21%

ICMS 7,87R$    12% 5,38R$     12%

PIS 1,08R$    1,65% 0,74R$     1,65%

COFINS 4,98R$    7,60% 3,40R$     7,60%

51,62R$  78,75% 35,28R$   78,75%

25,73R$  39,25% 19,82R$   44,25%

25,89R$  39,50% 15,46R$   34,50%

16,06R$  24,50% 10,98R$   24,50%

Depesas promocionais 3,28R$    5% 2,24R$     5%

Despesas contratuais 3,28R$    5% 2,24R$     5%

Comissões sobre vendas 4,26R$    6,50% 2,91R$     6,50%

Frete sobre vendas 5,24R$    8% 3,58R$     8%

9,83R$    15% 4,48R$     10%

6 - 6 -

1,64R$    - 0,75R$     -

Litros de suco por caixa

Lucro por litro de suco

Vendas Líquidas

Custos de Produção

Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Lucro Operacional

Contas

Preço de Venda

Deduções

 

            Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da vinícola. 
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Na Tabela 21 demonstram-se os preços de venda do produto orgânico e do 

tradicional, com base nos valores praticados no estado brasileiro para o qual a empresa mais 

comercializa estes produtos. Atenta-se para o fato de que, conforme o contrato de venda 

efetuado e o estado para o qual destinam-se os produtos, os valores e percentuais aqui 

expressos podem variar. 

Neste caso, a venda relacionada é de uma caixa com seis unidades, tanto para o suco 

orgânico, quanto para o tradicional. Conforme a tabela tem-se que o preço do orgânico é de 

R$ 65,55 e o do tradicional é de R$ 44,80. Sobre estes valores incidem deduções e estas 

correspondem aos impostos sobre as vendas.  

Sabe-se que o estado para o qual realiza-se esta suposta venda, possui alíquota 

interna de ICMS de 12% e a empresa opta pela tributação com base no Lucro Real, logo as 

alíquotas de PIS e COFINS são de 1,65% e 7,60%. 

O valor das deduções somadas é de R$ 13,93 no orgânico e de R$ 9,52 no 

tradicional. Deduzindo-se esse valor do preço de venda, encontram-se as vendas líquidas de 

R$ 51,62 e R$ 35,28 para o orgânico e o tradicional, respectivamente. 

Das vendas líquidas contabilizadas, deduziram-se na sequência, os custos de 

produção, chegando-se ao lucro bruto dos produtos, de R$ 25,89 no orgânico e de R$ 15,46 

no tradicional. Em percentuais estes valores representam 39,50% e 34,50% do preço de 

venda. 

Porém, ao analisarem-se estas representatividades deve-se considerar que o total a 

ser recebido possui uma diferença de 46,32% a mais no orgânico. Nestas circunstâncias, 

apesar de apresentarem percentuais de participação no preço de venda próximos, há uma 

variação expressiva de valores entre o lucro bruto dos produtos.  

Evidencia-se então que, o produto orgânico gera um lucro bruto 67,46% maior que o 

produto convencional, ou seja, lucra-se de forma bruta R$ 10,43 a mais em cada caixa de 

orgânico vendida nestas condições. 

Posteriormente, deduziu-se do lucro bruto o valor correspondente às despesas 

operacionais, que no caso da vinícola constituem-se de: despesas promocionais, contratuais, 

comissões e fretes sobre vendas. Os percentuais expressos por elas são iguais para os dois 

produtos. Porém, elas estão contidas nos preços de venda, e estes sãos diferentes. Logo, os 

valores em reais modificam-se em cada produto. 

Dessa maneira, as despesas operacionais representam 24,50% do preço de venda, em 

cada produto, e seus valores são de R$ 16,06 no orgânico e R$ 10,98 no tradicional.  
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Ao deduzirem-se as despesas descritas do lucro bruto, encontra-se o lucro 

operacional, que no orgânico é de R$ 9,83 e representa 15% do preço de venda. Enquanto 

que, no tradicional, apurou-se um lucro de R$ 4,48 e este significa 10% do preço praticado. 

Constatou-se, desse modo, que o lucro operacional do orgânico é 121,65% maior que 

o do tradicional, levando-se em consideração os valores encontrados após todas as deduções. 

Tem-se ainda que, devido ao preço de venda do orgânico ser maior, todas as variáveis que 

dele fazem parte apresentam valores maiores que as do tradicional.  

Além disso, como já delimitado, os custos de fabricação do orgânico são mais 

elevados em decorrência da matéria-prima utilizada ser diferenciada e mais cara para a 

empresa. Entretanto estima-se auferir um lucro de 15% neste, enquanto que no tradicional 

esse percentual fica em torno de 10%. 

Os percentuais de desejo de lucro são estipulados pela vinícola, porém admite-se que 

o mercado comporta valores muito maiores para os produtos orgânicos, em razão da atual 

procura por produtos saudáveis e sem agrotóxicos. Logo, estes possuem maior lucratividade 

bruta e operacional, apesar de custarem mais. 

Evidenciou-se ao final, o lucro gerado por cada litro de produto comercializado, 

através da divisão do lucro operacional pelo total de litros contidos em uma caixa. Obteve-se 

assim que, no suco orgânico o lucro por litro é de R$ 1,64, enquanto que no tradicional é de 

R$ 0,75.  

Comparando-se esses dados ao lucro auferido por quilo de uva vendida, constata-se 

que a vinícola possui um lucro superior ao do produtor por unidade em ambos os produtos. 

Essa afirmação decorre do seguinte raciocínio: são necessários x quilos de uvas para produzir 

6 litros de suco, em ambos os tipos de produtos. Se dividirmos esses elementos, o primeiro 

pelo segundo, constata-se que são requeridos y quilos de uvas para elaborar 1 litro de suco. 

Dessa forma, no orgânico utilizam-se 1,5077 quilos de uva para gerar um litro de 

suco desta variedade. Tendo-se que, o produtor lucra R$ 0,34 por quilo de matéria-prima 

comercializada, visualiza-se que seu lucro será de R$ 0,51, enquanto que a vinícola obtém R$ 

1,64 por garrafa de um litro vendida. Todavia, esse raciocínio não pode ser completamente 

aplicado ao tradicional, pois este utiliza as uvas Bordô e Isabel convencionais, e investigou-se 

neste estudo somente o cultivo da primeira citada, desconhecendo-se os custos e resultados da 

segunda. 

Apesar disso, pode-se afirmar que o lucro da vinícola também é superior neste caso. 

Isso porque, mesmo que toda uva empregada neste fosse Bordô, que possui um preço de 
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venda mais elevado que a Isabel, o resultado seria o mesmo. Desse modo, conhecendo-se que 

utilizam-se 1,3633 quilos da fruta para compor o produto de 1 litro e o lucro por quilo da 

mesma é R$ 0,11, o produtor obteria R$ 0,15, ao passo que a empresa aufere R$ 0,75 por 

garrafa vendida. 

O intuito desta explanação é explicar que, apesar de o percentual de lucro 

apresentado nas análises verticais ser maior nos cultivos, ao analisar-se o lucro unitário 

expresso em reais por unidade comercializada em cada caso, observa-se que a vinícola lucra 

mais a cada litro vendido de seus produtos, em comparação ao quilo da uva. 

 

5. Conclusão 

 

O presente estudo propôs-se a identificar e analisar os possíveis resultados, ao se 

desenvolver a estrutura de custos de um produto orgânico, desde o cultivo da matéria-prima 

até sua completa industrialização, e comparar esta à de um produto do mesmo segmento, 

produzido de forma tradicional, em uma vinícola da Serra Gaúcha.  

Visando-se atingir o objetivo, em um primeiro momento, elaborou-se um estudo de 

caso, voltado para a formação dos custos e as análises comparativas dos cultivos orgânico e 

tradicional, e dos produtos derivados das matérias-primas elaboradas por cada um. 

As conclusões providas pela análise descritiva da apuração dos custos consideraram 

a aplicação dos conceitos abordados pela contabilidade e suas áreas específicas inerentes a 

este estudo, que são a contabilidade de custos e a contabilidade rural.  

Ainda, por se tratar de um produto diferenciado com legislação específica, foram 

observados aspectos descritos na Lei 10.831/03, que discorre a respeito da agricultura 

orgânica. Ao final, por representar-se o impacto da matéria-prima em toda a cadeia produtiva 

e a empresa responsável pela industrialização da uva ser uma vinícola, tomaram-se por base 

informações relativas ao setor vitivinícola. 

Desse modo, verificou-se com relação aos cultivos que, o orgânico custa 27,28% a 

mais que o tradicional. Isso ocorre em razão de os dispêndios com insumos e com mão de 

obra serem mais elevados neste, nas proporções de 129,18% e 23,52%, respectivamente. 

No que tange os resultados apresentados por cada um, apurou-se que o orgânico 

rentabiliza 51,16% a mais que o tradicional, principalmente por possuir um preço de venda 

superior ao outro nesta mesma proporção. Ao final dos cálculos, apurou-se que ambos os 
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métodos auferem lucro. Entretanto, o lucro correspondente ao orgânico é 216,09% maior que 

o tradicional. 

Através do exposto, conclui-se que para o produtor rural é mais lucrativo produzir 

uvas orgânicas, pois apesar do custo mais elevado, a lucratividade desta atividade é maior que 

a da convencional. Afora isso, optando-se por este método, a saúde do produtor, dos 

consumidores e o meio ambiente estariam sendo preservados por não empregarem-se 

agrotóxicos nos processos de cultivo. 

Salienta-se ainda que, para chegar-se aos resultados descritos contou-se com as 

ferramentas da contabilidade de custos e da contabilidade rural, sabendo-se que o produtor 

não possui nenhuma espécie de controle gerencial, e este é de suma importância para a gestão 

econômica, o controle do patrimônio, a avaliação do desempenho e o fornecimento de 

informações úteis às tomadas de decisões. 

Frisa-se também que, o total dos custos da propriedade, bem como se haveria um 

lucro, constituíam fatos desconhecidos ao produtor rural, tendo este estudo desenvolvido um 

controle de custos e resultados, e demonstrado qual a melhor opção em rentabilidade, 

observa-se a geração de informações relevantes e necessárias ao gerenciamento de uma 

empresa rural. 

Referindo-se a vinícola, constatou-se que os resultados foram semelhantes aos do 

cultivo, em consequência de o produto orgânico representar um custo de produção mais 

elevado que o tradicional. O principal elemento que ocasionou esse fato foi a matéria-prima, 

pois ela custa 78,20% a mais no orgânico.  

Isso ocorre porque, a uva representa praticamente 100% deste custo, tendo-se que a 

orgânica é empregada em maior quantidade e seu valor de aquisição é maior que o das uvas 

convencionais presentes no outro produto.  

Analisaram-se, posteriormente a apuração dos custos, as lucratividades bruta e 

operacional dos produtos, com base na venda de uma caixa com seis unidades de um litro e 

em seus preços de venda, praticados no estado para o qual a empresa mais comercializa. 

Nesse sentido, destaca-se que a lucratividade bruta no orgânico é 67,46% maior que 

no tradicional, e em reais representa uma diferença de R$ 10,43 a mais em cada caixa vendida 

deste. De forma semelhante, o lucro operacional também é maior no caso do orgânico, 

constatando-se uma diferença de 121,65% entre os dois produtos. 

Perante o exposto, atestou-se que, apesar do custo maior constatado no produto 

orgânico, este também é mais lucrativo que o convencional, tanto pela lucratividade bruta, 
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quanto pela operacional. Esse fato corresponde a atual demanda por produtos naturais e 

benéficos à saúde, encontrados em baixa quantidade no mercado. 

Verificou-se ainda que, a empresa aufere um lucro por litro de suco comercializado 

maior que o produtor recebe por quilo de uva vendida, em ambos os tipos de matéria-prima e 

de produtos. Isso decorre de uma maior agregação de valores ao produto pela vinícola, pelas 

responsabilidades inerentes a esta e por haver a possibilidade de estimar-se uma maior 

margem de lucro. 

Nessas condições, afirma-se que as hipóteses elaboradas para este estudo, que 

cogitavam um custo maior para a matéria-prima orgânica, e em consequência, um custo maior 

para os produtos elaborados por meio dela foram confirmadas. Ainda, conjeturou-se que onde 

há diferenciação haveria uma geração maior de lucro, e essa suposição também foi atestada. 

Evidencia-se, nesse sentido, que o presente estudo foi útil tanto ao produtor rural 

como a vinícola. Por intermédio deste, demonstrou-se ao produtor dados dos quais ele não 

tinha conhecimento e que proporcionam controles úteis para as tomadas de decisões, por 

elucidarem a real situação da empresa rural, função esta inerente à contabilidade. Recomenda-

se a permanência do uso de controles como os empregados neste estudo, para que o produtor 

saiba se aufere lucro, quais são seus custos totais, e talvez, o que poderia ser feito para 

ampliar a lucratividade do negócio. 

Para a vinícola, este estudo averigua as diferenças entre seus produtos, o tradicional e 

o orgânico, o que já possui local fixo no mercado e o que expande sua participação neste, a 

cada ano. Em relação a essa expansão, retratada pela empresa em entrevista informal 

realizada, vê-se que só não há um desenvolvimento maior deste produto por falta de sua 

matéria-prima diferenciada. Indica-se por isso, que a empresa mantenha e/ou amplie seus 

investimentos na disseminação desse tipo de cultivo, que é vantajoso para ambas às partes. 

Por fim, ressalta-se que inúmeras são as dificuldades encontradas ao tender-se a 

mudança do método de cultivo, tanto para o conhecimento do mesmo por meio de 

informações técnicas e das adequações necessárias a certificação da propriedade como 

orgânica, quanto para a aquisição dos insumos permitidos, que não encontram-se no comércio 

local. 

No caso aqui abordado, existe a parceria entre a vinícola e o produtor, que ameniza 

as dificuldades expostas. Contudo, sem esta, o setor orgânico carece de informações que 

possam instruir os produtores e lhes proporcionar meios para trocar o método produtivo e 

gerenciar sua evolução e resultados. 
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Desse modo, afirma-se que o tema desta pesquisa não se esgota aqui. Não obstante, 

as circunstâncias conduzem à realização de novas pesquisas que investiguem e apliquem a 

contabilidade de custos com enfoque gerencial no meio rural, em cultivos orgânicos ou em 

transições de cultura, demonstrando as reais situações e gerando informações úteis ao 

desenvolvimento destes. 

Assim, sugerem-se futuros estudos que contabilizem e demonstrem os custos para 

tornar uma empresa rural orgânica e certificada por iniciativa única do produtor, através da 

aplicação dos conceitos inerentes a contabilidade de custos e a contabilidade rural, bem como, 

abordem os gastos para manter essa atividade em funcionamento, de acordo com a legislação 

pertinente a agricultura orgânica. 
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