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Resumo 

 

O milho é uma das principais commodities produzidas no Brasil e apresenta elevados custos 

de produção.  Nesse cenário, a contabilidade de custos se mostra uma importante ferramenta 

informacional para a tomada de decisão do produtor. Sob esse enfoque, o estudo tem por 

objetivo identificar e analisar as relações entre os elementos que compõem os custos de 

produção do milho com o preço de mercado da commodity. Para tanto, a análise foi realizada 

com os dados de produção e custo de produção da CONAB; e do preço de mercado do 

CEPEA/ESALQ. O período de análise compreendeu os anos de 2000 a 2016. Os dados 

evidenciam que as variáveis “mão de obra”, “sementes”, “fertilizantes” e “defensivos”, 

pertencentes aos gastos relativos ao custeio da lavoura, apresentaram associação com o preço 

de mercado do milho, sendo possível predizê-las a partir das equações de regressão. Desse 

modo, o produtor rural terá uma ferramenta passível de uso na escolha da melhor decisão no 

momento da aquisição de insumos agrícolas. 
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Palavras-chave: Agronegócios. Custos. Contabilidade.  

 

 

1. Introdução 

 

O constante aumento da produtividade agrícola está relacionado com as descobertas 

científicas, com a inovação, com o desenvolvimento de novas tecnologias e a sua adoção por 

parte dos agricultores (WATCHARAANANTAPONG et al., 2014; ARTUZO; 

FOGUESATTO e FANTINEL, 2016). As tecnologias, como sementes, fertilizantes, 

defensivos agrícolas, máquinas e implementos, foram fundamentais para o aumento da 

produção por área (SILVEIRA, BORGES e BUAINAIN, 2005; HERRENDORF e 

SCHOELLMAN, 2015). O milho é um exemplo de commodity agrícola que teve a sua 

produção acentuada pela adoção e difusão das inovações tecnológicas.  

O aumento do uso do cereal em aplicações industriais, fez com que a cultura passasse 

a ser um dos segmentos econômicos de maior importância do agronegócio brasileiro. Os 

insumos utilizados no processo de produção agrícola passaram a ser mais complexos do que 

os adotados no passado (YANG e ZHU, 2013), de modo que a análise do custo de produção 

se tornou cada vez mais necessária durante o sistema de produção. 

Os produtores rurais passaram a se tornar empresários rurais, buscando receitas que 

pudessem cobrir os custos de produção e proporcionar a maximização nos lucros. Mesmo 

assim, historicamente, os agricultores são conhecidos por relegar o gerenciamento da 

propriedade e a medição de custos de suas atividades, embora esses sejam elementos cruciais 

do processo de tomada de decisão e da eficiência financeira da atividade (BRANNSTROM, 

2008).  

Nas últimas décadas houve um aumento nas pesquisas com o foco na análise dos 

custos de produção e das suas estimativas (MARTIN et a., 1994; BARROS et al., 2006; 

SHIMURA et al., 2016). A partir do setor industrial, as diferentes metodologias também 

foram aplicadas em outros setores, incluindo a agricultura. A estrutura e o nível dos custos de 

produção têm implicações na competitividade da agricultura e na renda dos agricultores. Eles 

não só influenciam o desenvolvimento de sistemas agrícolas, mas também afetam a sua 

sustentabilidade, determinando o potencial geral da produção de alimentos.  

As informações dos custos de produção podem auxiliar o gestor rural a tomar decisões 

de forma eficiente e eficaz em uma unidade produtiva agrícola (MARTIN et al., 1994; 
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BARRO et al, 2006; CARARETO et al., 2006). A administração rural tornou-se uma 

alternativa para a identificação dos principais gargalos nos sistemas de produção, permitindo 

levantar informações capazes de criar intervenções, a fim de aumentar a sua eficiência. Os 

sistemas de produção passaram a requerer cada vez mais altos graus de conhecimento técnico, 

econômico e administrativo para garantir melhores resultados (ARTUZO et al., 2015).  

Nesse sentido, a análise dos custos de produção torna-se fundamental para a 

rentabilidade na produção de milho. Isso se dá, principalmente, pelo motivo que o produtor 

rural é apenas um tomador de preço da commodity, e a redução no custo de produção é uma 

alternativa para maximizar o lucro da atividade.  

Baseando-se nas informações mencionadas, este artigo tem por objetivo identificar e 

analisar as relações entre os elementos que compõem os custos de produção do milho com o 

preço de mercado da commodity. A análise dos custos de produção, com o preço de mercado 

do milho, poderá auxiliar o produtor rural na gestão da atividade agrícola, possibilitando 

analisar os componentes que envolvem a produção. 

Além disso, agregando as informações de mercado, é possível identificar os riscos e as 

oportunidades que a atividade apresenta no longo prazo. Para tanto, é necessário um 

planejamento que utilize as informações de mercado e do processo produtivo, com o objetivo 

de contribuir para a tomada de decisão da propriedade. Assim, este trabalho contribui para 

fornecer aos agentes do setor agrícola - principalmente aos gestores rurais -, informações 

entre o preço de mercado da commodity e os custos de insumos e serviços, disponibilizando 

diretrizes para melhor predizê-los. Desse modo, os agentes envolvidos terão uma ferramenta 

passível de auxílio na tomada de decisão da atividade produtiva do milho.  

 

2. Aspectos Técnicos e Econômicos do Milho  

 

O milho representa um importante cereal na cadeia alimentar, sendo processado e 

transformado em óleo, farinha, amido, ração, entre outros produtos. Em nível mundial, o 

Brasil é o terceiro maior produtor do grão, tendo o centro-oeste (43,9%), sudeste (13,7%) e 

sul (30,6%) como as principais regiões produtoras (CONAB, 2017).  Além disso, o Mato 

Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Santa Catarina e Bahia, totalizam 91,1% da produção nacional. 

 Apesar da importância do milho na economia do país, a produtividade média nas 

últimas safras tem se situado entre 3,5 a 5,0 t ha
-1

 (CONAB, 2017). Esses valores estão abaixo 
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se comparados com a média de produtividade dos Estados Unidos, no qual supera uma 

produtividade de 9 t ha
-1

 (FAOSTAT, 2017). 

 A lacuna existente entre as produtividades pode estar atribuída ao uso de sementes de 

baixo potencial produtivo ou aquelas não adaptadas a determinadas regiões (WEIRICH et al., 

2015), uso ineficiente de fertilizantes (FAGERIA, CARVALHO e KNUPP, 2015), época de 

semeadura imprópria, ineficiências no manejo, entre outros fatores.  Mesmo assim, é 

reconhecido o acréscimo de produtividade em que o Brasil alcançou nos últimos anos (Figura 

1).  
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Figura 1: Produção, área cultivada e produtividade de milho no Brasil nos anos de 2000 

a 2016. 

Fonte: Dados da CONAB (2017) 

 

 Além dos fatores mencionados, a soja é um determinante que afeta a área cultivada de 

milho. Embora seus mercados tenham características distintas, ambos apresentam fatores de 

interação, principalmente por se tratarem de culturas de verão e ocuparem o mesmo espaço 

durante o seu ciclo, fazendo com que o produtor opte por um único cultivo durante 

determinada safra. Os preços e os custos de produção das commodities são elementos que 

afetam na escolha entre o cultivo de milho e da soja. Os custos de produção estão 

relacionados, entre outros custos, com os gastos de custeio da lavoura, gastos pós-colheita e 

depreciações (COLUSSI et al., 2016). Já o preço é refletido pelo mercado, sendo o produtor 

um tomador de preço. 

Caldarelli (2012), em seu estudo sobre os fatores de influência no preço do milho, 

afirma que existe forte interação entre os mercados de milho e o da soja. Demonstrando 
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relação de complementaridade na oferta e substituibilidade na demanda, onde fatores 

macroeconômicos (como renda e juros) são importantes na determinação dos preços do milho. 

Além disso, os preços externos da commodity possuem relativa importância no processo de 

formação do preço doméstico do grão, acrescentando-se outros fatores, tais como as 

mudanças climáticas (DIFFENBAUGH, 2012). No Quadro 1 são representados alguns 

estudos que apontam diferentes fatores que podem influenciar na formação do preço do 

milho.  

 

Quadro 1: Estudos relacionados a fatores que influenciam na formação do preço do 

milho. 

Título Fator Revista Autor (es) 

Response of corn markets to climate 

volatility under alternative energy 

futures 

Condições 

climáticas 

Nature climate 

change Diffenbaugh (2012) 

Financial weather derivatives for corn 

production in Northern China: A 

comparison of pricing methods 

Condições 

climáticas - 

temperatura 

Journal of 

Empirical Finance Sun e Van Kooten (2015) 

Impacts of ethanol policy on corn 

prices: A review and meta-analysis of 

recent evidence 

Impacto do etanol no 

preço do milho Food Policy 

Condon; Klemick e 

Wolverton (2015) 

The causes and unintended 

consequences of a paradigm shift in 

corn production practices 

Incentivos de 

mercado 

Environmental 

Science & Policy Fausti (2015) 

Do energy prices stimulate food price 

volatility? Examining volatility 

transmission between US oil, ethanol 

and corn markets 

Impacto do preço de 

energia na 

volatilidade do preço 

do milho Energy economics 

Gardebroek e Hernandez 

(2013) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

 

3. Fundamentos Teórico-Conceituais do Estudo  

 

O presente artigo está construído sob o enfoque da teoria neoclássica da firma e sua 

subdivisão: a teoria dos custos. A teoria da firma, sintetizada por Alfred Marshall, procurou 

criar modelos que capturassem a lógica do comportamento das firmas e dos mercados, 

subdividindo-se em três partes: (a) Teoria da Produção, que abrange os conceitos de produção 

e produtividade; (b) Teoria dos Custos, que aborda conceitos como o custo econômico, custo 

total, custo marginal e custo médio; e, (c) Teoria dos Rendimentos, que tem como objetivo 

focar na minimização dos custos de produção, procurando a maximização dos lucros, 

abrangendo conceitos como a Receita Total, a Receita Média e a Receita Marginal, fazendo 
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uma análise da determinação do equilíbrio (preço e quantidade) (PINDYCK e RUBINFELD, 

2002). 

Entende-se como firma o local onde ocorrem várias transformações tecnológicas para 

geração de um bem ou serviço, ou seja, a teoria da firma explica o comportamento da firma 

quando desenvolve a sua atividade produtiva (VASCONCELLOS e PINHO, 2002). A firma 

compra insumos (inputs, fatores de produção), processa e vende o produto (output) no 

mercado. Esse processo é visto como um maximizador de lucros (BATEMAN, EDWARDS e 

LEVAY, 1979). Isso abrange empreendimentos de modo geral, que incluem as atividades 

industriais e agrícolas, as atividades profissionais, técnicas e de serviços (CARVALHO, 1998; 

PINHO e VASCONCELLOS, 2006). 

Nas empresas rurais, pode-se considerar a mesma linha de pensamento. Existe a 

compra de insumos (fertilizantes, sementes, defensivos), o processamento (fase de 

implementação da cultura até a sua colheita) e a venda do produto (comercialização). Sendo 

assim, alguns pesquisadores afirmam que as empresas do agronegócio são normalmente 

explicadas pelos princípios econômicos neoclássicos da teoria da firma (SPORLEDER, 1992; 

BARRY, 1999). 

É fato que a rentabilidade proveniente da produção está relacionada com a sua 

eficiência técnica e econômica. Sendo que a eficiência técnica envolve aspectos físicos da 

produção (exemplo a produtividade) e a eficiência econômica envolve os aspectos monetários 

da produção.  A partir desse enfoque, busca-se conduzir o processo produtivo com vistas a 

obter o máximo lucro ou o menor custo (MÜNCH, T. et al., 2014). Para tanto, torna-se 

fundamental analisar os custos de produção.  

As informações geradas pela análise dos custos de produção possuem relevância em 

nível gerencial, para tomada de decisão do produtor rural e, em nível de governo, para criação 

de políticas de crédito rural e de preços mínimos (MARTIN, 1994). Nessas informações está 

presente o custo total (CT), um dos conceitos abordado pela teoria dos custos.  

Alguns custos variam com o nível de produção, enquanto outros permanecem sem 

modificação, mesmo que as empresas estejam produzindo abaixo da sua capacidade produtiva  

(PINDYCK e RUBINFELD, 2002). Assim sendo, divide-se o CT entre custos fixos (CF) e 

custos variáveis (CV).  

CF: custos que não variam com o nível de produção e só podem ser eliminados se a 

empresa deixar de operar.  

CV: custos que variam proporcionalmente às alterações do nível de produção. 
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Como o preço do milho é determinado pelo mercado, busca-se a minimização dos 

custos de produção.  Para Pindyck e Rubinfeld (2002), uma forma de minimização dos custos 

é optar pela combinação de insumos a fim de obter um dado nível de produção. Nesse sentido, 

identificando a relação dos custos de produção (elementos que compõem o custo de 

produção), com o preço de mercado do milho, é possível definir a melhor combinação de 

insumos e a sua melhor forma de aquisição.  

 

 

4. Metodologia  

4.1. Descrição do estudo 

 

O estudo foi realizado no Brasil, utilizando os dados médios do milho - em nível 

nacional. Os dados utilizados foram: (a) produtividade; (b) custo de produção; (c) preço de 

mercado. Os valores de produtividade e custo de produção foram obtidos a partir das 

informações disponíveis pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), já os valores 

referentes ao preço de mercado foram obtidos a partir do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA – USP). A análise foi realizada no período de 2000 a 2016. 

Os custos de produção são delimitados conforme a metodologia da CONAB (2010). O 

Quadro 2 demonstra as variáveis que integram o custo de produção do milho. As variáveis 

“operação com avião” e “aluguel de máquinas” não foram utilizadas na pesquisa, pois durante 

os anos de análise não houve gastos para ambas as variáveis. As variáveis “mão de obra 

temporária” e “mão de obra fixa” tiveram seus valores somados, gerando uma única variável.  

 

Quadro 2: Variáveis que integram o custo de produção do milho. 

I – Gastos com o custeio da lavoura II - Gastos pós-colheita 

a)      Operação com avião a)      Seguro da produção 

b)      Operação com máquinas b)      Assistência técnica 

c)      Aluguel de máquinas/serviços c)      Transporte externo 

d)     Mão de obra temporária d)     Armazenagem 

e)      Mão de obra fixa III - Despesas financeiras 

f)       Sementes        b)      Juros 

g)      Fertilizantes V - Outros custos fixos            

h)      Defensivos      
a)      Manutenção periódica de 

máquinas/implementos 
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IV - Depreciações                   b)      Encargos sociais 

a)      Depreciação de benfeitorias/instalações c)      Seguro do capital fixo 

c)      Depreciação de implementos VI - Renda de fatores 

d)     Depreciação de máquinas a)      Remuneração esperada sobre capital fixo 

VII - Custo total b)      Terra 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.2. Descrição da análise 

4.2.1. Relação entre os custos de produção com o preço de mercado do milho.  

 

 Esta etapa busca analisar as relações entre cada variável pertencente ao custo de 

produção com o preço de mercado do milho. Utilizou-se o teste de normalidade para verificar 

se as variáveis seguem uma distribuição normal, ou seja, se podem ser consideradas 

paramétricas. Para isso, o teste utilizado foi o de Kolmogorov-Smirnov – (Lilliefors). O teste 

observa a máxima diferença absoluta entre a função de distribuição acumulada assumida para 

os dados, no caso a normal, e a função de distribuição empírica dos dados. 

 Para os dados paramétricos calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson (p). 

Para as variáveis não paramétricas, calculou-se o coeficiente de correlação de Spearman (r). 

O valor dos coeficientes podem assumir valores de -1 a 1. Quando a variável assume valor 1, 

significa que a correlação é positiva e perfeita; quando assume o valor de -1, significa que a 

correlação é negativa e perfeita, isto é, se uma variável aumenta a outra diminui (HAIR et al., 

2009). Na sequência, a Tabela 1 demonstra a interpretação dos coeficientes de correlação. 

 

Tabela 1: Faixas de interpretação dos coeficientes da análise de correlação  

Valores do coeficiente de correlação Força de associação 

±0,7 - ±1,0 Forte correlação 

±0,3 - ±0,69 Correlação moderada 

±0,0 - ±0,29 Fraca correlação 

Fonte: Hairet al. (2009) 
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4.2.2. Equação de regressão entre os custos de produção com o preço de mercado do 

milho.  

 

As variáveis foram divididas em: (a) variável independente, e, (b) variáveis 

dependentes. Sendo a independente o preço de mercado do milho e as dependentes as 

variáveis que integram os gastos com o custeio da lavoura.  

Para as variáveis pertencentes ao grupo “gastos com o custeio da lavoura”, e que 

apresentam correlação com o preço de mercado do milho, efetuou-se a regressão a fim de 

encontrar uma equação que explique a relação entre as variáveis dependentes com a 

independente.  Segue o modelo de regressão:  

 

 

 

Sendo que: 

f = variável aleatória e representa o valor da variável resposta na i-ésima observação;  

xi= representa o valor da variável explicativa na i-ésima observação; 

β0, β1, β2, ... , βm = parâmetros do modelo, que serão estimados, e que definem a reta de 

regressão;  

e= variável aleatória que representa o erro experimental. 

 

5. Resultados e Discussões  

 

Os custos de produção do milho estão dividindo em grupos, sendo eles: (a) total dos 

gastos de custeio da lavoura (TGCL); (b) total de gastos pós-colheita (TGPC); (c) total de 

despesas financeiras (TDF); (d) custos variáveis (CV); (e) total de depreciações (TD); (f) total 

de outros custos fixos (TOCF); (g) custos fixos (CF); (h) custo operacional (CO); (i) total de 

renda de fatores (TRF); e, (j) custo total (CT).  Os custos variáveis agregam a maior parcela 

do custo total, sendo essa representada, em maior parte, pelo TGCL, que engloba as operações 

com máquinas, mão de obra, sementes, fertilizantes e defensivos (Tabela 2).  
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Tabela 2:- Custo de produção da cultura do milho nos anos de 2000 a 2016 (Valores 

expressos em R$). 
  TGCL TGPC TDF CV TD TOCF CF CO TRF CT 

2000 435,88 104,92 23,27 564,07 100,66 35,36 136,02 700,09 130,76 830,85 

2001 470,83 120,42 19,12 610,37 111,98 47,59 159,57 769,94 130,90 900,84 

2002 513,76 128,72 20,64 663,12 130,53 52,64 183,17 846,29 152,62 998,91 

2003 747,83 188,25 35,84 971,92 148,79 65,92 214,71 1186,63 186,73 1373,36 

2004 814,03 192,13 34,00 1040,16 195,74 68,45 264,19 1304,35 223,47 1527,82 

2005 854,23 194,49 37,55 1086,27 209,76 69,63 279,39 1365,66 230,48 1596,14 

2006 757,87 188,82 31,11 977,80 211,82 68,73 280,55 1258,35 235,20 1493,55 

2007 809,15 265,73 31,98 1106,86 196,50 65,72 262,22 1369,08 223,57 1592,65 

2008 1148,15 263,28 42,72 1454,15 153,86 64,04 217,90 1672,04 385,30 2057,34 

2009 1112,93 262,81 40,61 1416,35 192,81 75,24 268,05 1684,40 393,63 2078,03 

2010 1067,11 264,62 38,24 1369,97 183,31 73,51 256,82 1626,79 389,61 2016,40 

2011 1093,90 300,63 47,75 1442,28 199,76 70,65 270,41 1712,69 450,08 2162,77 

2012 1247,03 227,76 53,84 1528,63 203,74 72,37 276,11 1804,74 454,33 2259,07 

2013 1689,91 203,39 167,43 2060,73 126,94 47,42 174,36 2235,09 264,57 2499,66 

2014 1783,40 368,57 58,78 2210,75 182,27 60,37 242,64 2453,39 555,69 3009,08 

2015 1911,16 365,66 60,54 2337,36 200,22 82,80 283,02 2620,38 449,21 3069,59 

2016 1982,11 374,34 62,45 2418,90 203,85 83,91 287,76 2706,66 467,27 3173,92 

Nota: TGCL = Total dos Gastos de Custeio da Lavoura; TGPC = Total dos Gastos Pós-Colheita; TDF = Total 

das Despesas Financeiras; CV = Custos variáveis; TD = Total de Depreciações; TOCF = Total de Outros Custos 

Fixos; CF = Custos fixos; CO = Custo operacional; TRF = Total de Renda de Fatores e; CT = Custo total. 

Fonte: Adaptado CONAB (2017) 

 

O TGCL é a principal variável que impacta no custo total, participando, em média, de 

55,21% dos custos de produção, sendo a mínima participação no ano de 2011 (com 50,57%) e 

a máxima no ano de 2013 (com 67,60%). Essa variação é definida pela oscilação dos preços 

dos insumos, nível de tecnologia aplicada e quantidade de insumos utilizados.  Para o mesmo 

período de análise, têm-se os dados do preço médio nacional pago por saca de milho (saca de 

60 kg) (Tabela 3). Os dados não foram deflacionados, tendo em vista que se trata de uma 

análise de correlação, no qual são correlacionados os dados entre uma população X (custo) e 

Y (preço), ano a ano; ou seja, o custo de produção do ano de 2000 com o preço de mercado do 

ano de 2000; custo de produção do ano de 2001 com o preço de mercado do ano de 2001.  
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Tabela 3: Preço médio nacional pago por saca de milho nos anos de 2000 a 2016. 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MPSM 13,09 10,81 17,86 20,15 18,97 18,19 17,63 23,3 25,23 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

MPSM 20,72 21,17 29,81 29,34 26,56 26,41 26,12 25,64   

Nota: MPSM = Preço médio nacional da saca de milho de 60 kg 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da CEPEA (2017) 

 

5.1. Relação entre os custos de produção com o preço de mercado do milho 

 

 O conjunto de dados de cada variável foi testado a partir do teste de Kolmogorov-

Smirnov (com nível de erro de 5%), a fim de analisar a normalidade dos dados. As variáveis 

consideradas paramétricas são: (a) mão de obra; (b) fertilizantes; (c) defensivos; (d) total de 

despesas de custeio da lavoura;(e) transporte externo; (f) total de despesas de pós-colheita; (g) 

custo variável; (h) depreciação de benfeitorias/instalações; (i) depreciação de implementos; (j) 

depreciação de máquinas; (k) manutenção periódica de máquinas; (l) encargos sociais; (m) 

total de outros custos fixos;(n) custo operacional;(o) remuneração esperada sobre capital fixo; 

(p) total de renda de fatores; e, (q) custo total. A normalidade dos dados se deve pela baixa 

dispersão (oscilação) dos valores históricos para cada variável entre os anos de 2000 a 2016 

(Quadro 3).   

  

Quadro 3: Teste de normalidade para as variáveis custos. 

Despesas de custeio da lavoura N Depreciações N 

Operação com máquinas Não Depreciação de benfeitorias/instalações Sim 

Mão de obra Sim Depreciação de implementos Sim 

Sementes Não Depreciação de máquinas Sim 

Fertilizantes Sim Total de depreciações Não 

Defensivos      Sim Outros custos fixos N 

Total de despesas de custeio da lavoura Sim Manutenção periódica de máquinas Sim 

Despesas pós-colheita N Encargos sociais Sim 

Transporte externo Sim Seguro do capital fixo Não 

Recepção, limpeza, secagem e armazenagem Não Total de Outros Custos Fixos  Sim 

PROAGRO Não Custo fixo Não 

Assistência Técnica Não Custo operacional  Sim 
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Total de despesas Pós-colheita Sim Renda de fatores N 

Despesas financeiras N Remuneração esperada sobre capital fixo Sim 

Juros Não Terra Não 

Total de despesas financeiras Não Total de Renda de Fatores Sim 

Custo variável  Sim Custo total  Sim 

Nota: Kolmogorov-smirnov ao nível de erro de p<0,05 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da CONAB (2017) 

 

 O custo variável e o custo total apresentam forte força de associação com o preço de 

mercado do milho. Para os custos variáveis e totais, há uma maior probabilidade de que eles 

oscilem quando o preço do milho oscilar. Já os custos fixos não sofrem influência pela 

oscilação do preço de mercado da commodity. Em relação aos desdobramentos do custo 

variável, fixo e total, apenas os valores das depreciações e de outros custos fixos não 

apresentam correlação com o preço de mercado do milho. Fato esse esperado, pois as 

depreciações levam em consideração a desvalorização decorrente do desgaste de ativos 

imobilizados, o que não teria relação com o preço da commodity. Já em relação aos outros 

custos fixos, a não correlação pode ser explicada pela independência do nível de produção da 

atividade, pois qualquer que seja o nível de produção o seu total permanecerá o mesmo 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Resultado da correlação entre o preço e as variáveis: custo variável, custo fixo 

e custo total, total de gastos com o custeio da lavoura, total de gastos pós-colheita, total 

de despesas financeiras, total de depreciações, total de outros custos fixos e total de 

renda de fatores. 
VI  VD p r 

Preço  

Custo Variável 0,885** 
 

Custo Fixo 
 

0,262 

Custo Total 0,867** 
 

Total de gastos com o custeio da lavoura 0,796** - 

Total de gastos pós-colheita 0,792** - 

Total de despesas financeiras - 0,878** 

Total de depreciações - 0,245 

Total de outros custos fixos  0,431 - 

Total de renda de fatores 0,801** - 

Nota: **A correlação é significativa ao nível de 1% de erro.  

P = Pearson; R = Spearman; VI = Variável independente e VD = Variável dependente.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da CONAB (2017) e CEPEA (2017) 
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Quando analisadas as variáveis que compõe cada grupo, há associação das seguintes 

variáveis com o preço de mercado do milho: (a) mão de obra; (b) sementes; (c) fertilizantes; 

(d) defensivos; (e) recepção, limpeza, secagem e armazenamento do grão; (f) assistência 

técnica; (g) terra; (h) depreciação com benfeitorias; e, (i) depreciação com implementos 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5: Resultado da correlação entre o preço e as variáveis: total de despesas de 

custeio da lavoura, total de despesas pós-colheita, total de despesas financeiras, total de 

depreciações, total de outros custos fixos e total de renda de fatores. 

VI G  VD p r  

Preço  

TGCL 

Operação com máquinas - 0,126 

Mão de obra 0,791** - 

Sementes        - 0,923** 

Fertilizantes 0,816** - 

Defensivos  0,562* - 

TGPC 

Transporte externo 0,283 - 

Recepção, limpeza, secagem e armazenagem - 0,521* 

PROAGRO - -0,265 

Assistência Técnica - 0,708** 

TDF Juros - 0,901** 

TD 

Depreciação de benfeitorias/instalações 0,781** - 

Depreciação de implementos 0,882** - 

Depreciação de máquinas -0,213 - 

TOCF 

Manutenção periódica de máquinas 0,219 - 

Encargos sociais 0,211 - 

Seguro do capital fixo - 0,167 

TRF 
Remuneração esperada sobre capital fixo -0,223 - 

 Terra - 0,899** 

Nota: **A correlação é significativa ao nível de 1% de erro;  

P = Pearson; R = Spearman; VI = Variável independente; G = grupo e; VD = Variável dependente.  

TGCL = Total de gastos com o custeio da lavoura; TDPC= Total de gastos pós-colheita; TDF = Total de 

despesas financeiras; TD = Total de depreciações; TOCF = Total de outros custos fixos e; TRF = Total de Renda 

de Fatores.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da CONAB (2017) e CEPEA (2017) 

 

A partir da matriz de correlação foi possível analisar simultaneamente a associação 

entre as variáveis (Tabela 6). Os custos fixos não apresentam associação com nenhuma 

variável. Já a produtividade média nacional, apresenta associação com os custos variáveis, 

custos totais e os preços de mercado do milho. 
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Tabela 6: Matriz correlação entre as variáveis: custo variável, custo fixo, custo total, 

produtividade e preço. 
  Custo Variável Custo Fixo Custo Total Produtividade Preço 

Custo Variável 1 
    

Custo Fixo 0,345 1 
   

Custo Total 0,986** 0,456 1 
  

Produtividade 0,890** 0,174 0,892** 1 
 

Preço  0,864** 0,483 0,864** 0,831** 1 

Nota: **A correlação é significativa ao nível de 1% de erro.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da CONAB (2017) e CEPEA (2017) 

 

Os investimentos no sistema produtivo do milho acarretam aumento nos custos de 

produção. Por exemplo, o uso de fertilizantes agrícolas, sementes com alto potencial 

produtivo, adoção de ferramentas de agricultura de precisão, proporcionam aumento da 

produtividade (SANGOI et al., 2006; ARTUZO; FOGUESATTO; SILVA et al., 2017), da 

mesma forma que elevam o custo de produção. Esse aumento, aliado aos cuidados com os 

custos dos insumos, reflete na maximização dos rendimentos (GOLLIN; ROGERSON, 2014).  

 

5.2. Equação de regressão entre os custos de produção com o preço de mercado do milho

  

Entre os grupos que compõem o custo de produção do milho, o TGCL é o que 

apresenta ligação direta com sistema de produção; no qual o gestor rural tem a possibilidade 

de gerencia-lo a fim de buscar uma maior rentabilidade da atividade. Nesse sentido, a partir 

das variáveis que fazem parte do custeio da lavoura, e que apresentam correlação com o preço 

do milho, definiu-se uma equação - para cada variável - com a finalidade de melhor predizer a 

relação dos custos (variável dependente) com o preço de mercado do milho (variável 

independente).  

As equações “mão de obra”, “sementes”, “fertilizantes” e “defensivos” são 

significativas, explicando, respectivamente, 76,48%, 65,28%, 72,42% e 62,80% dos valores 

observados (Figura 2). Ressalta-se que o setor agrícola possui certas peculiaridades que 

devem ser consideradas no processo administrativo da propriedade rural. Sendo que há fatores 

que interferem na atividade agrícola, alguns controláveis (escolha da atividade agrícola, 

manejo de insumos) e outros não controláveis (preço de mercado das commodities, preço de 

insumos). Assim, a obtenção de informações para o gerenciamento da atividade, mesmo que 
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parcialmente precisas, ou seja, com certa margem de erro, podem ser usadas como 

ferramentas para auxiliar na tomada de decisão.  
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Figura 2: Regressão das variáveis em relação ao preço de mercado do milho. 
Nota: Tabela 1 e 2 do Apêndice constam o tratamento dos resíduos das regressões.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da CONAB (2017) e CEPEA (2017) 

 

Observa-se que, ao contrário das variáveis não correlacionadas, as que apresentaram 

correlação, principalmente as que fazem parte do custeio da lavoura, que estão acessíveis ao 

controle do produtor rural, constituem-se em uma oportunidade de melhor predizê-las a partir 

da equação e, assim, obter uma ferramenta para o controle gerencial da lavoura.  Essas 

informações, aliadas a um sistema de custos, assumem importante papel como ferramenta 

auxiliar no processo decisório (HECKE; VOESE e NASCIMENTO, 2010), podendo ser 

usadas e adaptadas às peculiaridades da agricultura. 
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6. Considerações Finais 

 

A análise dos custos de produção continua sendo critério competitivo para determinar 

a eficiência operacional. A modernização tecnológica ocorrida na agricultura exige uma 

gestão eficiente na atividade agrícola, por meio da adoção de ferramentas de gestão em 

propriedades rurais. O levantamento e a interpretação dos custos de produção, analisando as 

variáveis que envolvem os gastos do custeio da lavoura, com consequente avaliação das 

informações do preço de mercado do milho, possibilita obter informações para a tomada de 

decisão sobre a atividade.  

 O “custo variável” da produção de milho está associado com o preço de mercado da 

commodity. As oscilações do preço interferem nos preços dos principais serviços e insumos 

agrícolas, principalmente nos itens “mão de obra”, “fertilizantes”, “sementes” e “defensivos”. 

Do mesmo modo, observa-se que a produtividade do milho está associada com os “custos 

variáveis”. Os gastos com “fertilizantes”, “sementes” e no controle de pragas e doenças com o 

uso de “defensivos”, são alguns dos fatores que proporcionam o aumento da produtividade, 

mas acarretam na elevação dos “custos variáveis”.   

Os altos custos na produção do milho – devido à adoção de inovações tecnológicas -, 

aliado a oscilação no preço de mercado dos produtos, pode acarretar em perda de 

lucratividade e/ou prejuízo nas atividades. O conhecimento do comportamento dos custos das 

variáveis do custeio da lavoura é de suma importância para um eficaz controle das atividades, 

pois a partir dele é possível criar um planejamento estratégico na aquisição de insumos.  

Diante disso, pode-se inferir que as variáveis “mão de obra”, “sementes”, “fertilizantes” e 

“defensivos”, podem ser utilizadas como parâmetros para o planejamento na produção de 

milho, tendo em vista que as oscilações do preço do milho tendem a se refletir nos custos 

desses insumos e serviços.   

Dessa forma, a eficiência no uso dos fatores de produção possibilita a maximização da 

receita. Assim, as equações constituem-se em uma ferramenta que possibilita ao produtor 

rural em melhor predizer seus custos a partir das informações dos preços de mercado do 

milho, partindo da premissa de que, no âmbito rural, a dificuldade em gerenciar e controlar os 

custos do processo produtivo é um empecilho na gestão do produtor rural.  
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APÊNDICE A – Tratamento dos resíduos das regressões.  

 

Tabela 1 - Análise de variância das variáveis “Mão de obra”, “semente”, “fertilizantes” e “defensivos”. 

MO 

Análise de variância 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio     

Regressão 4 33285,1431 8321,2858 
  

Resíduo 13 1233,8517 94,9117 
  

Total 17 34518,9948 2030,5291     

 
     

Corrigido pela média das observações 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio F P* 

Regressão 3 5224,0335 1741,3445 18,347 <0,0001 

Resíduo 13 1233,8517 94,9117 
  

Total 16 6457,8852 403,6178     

S 

Análise de variância 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio     

Regressão 4 1333562,18 333390,545 
  

Resíduo 13 123382,1863 9490,9374 
  

Total 17 1456944,366 85702,6098     

 
     

Corrigido pela média das observações 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio F P* 

Regressão 3 313999,3977 104666,4659 11,028 0,0007 

Resíduo 13 123382,1863 9490,9374 
  

Total 16 437381,584 27336,349     

F 

Análise de variância 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio     

Regressão 4 4151072,452 1037768,113 
  

Resíduo 13 220170,5208 16936,1939 
  

Total 17 4371242,973 257131,9396     

 
     

Corrigido pela média das observações 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio F P* 

Regressão 3 762199,956 254066,652 15,0014 0,0002 

Resíduo 13 220170,5208 16936,1939 
  

Total 16 982370,4768 61398,1548     
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D 

Análise de variância 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio     

Regressão 4 511387,5564 127846,8891 
  

Resíduo 13 10848,7228 834,5171 
  

Total 17 522236,2792 30719,7811     

 
     

Corrigido pela média das observações 

  GL Soma dos quadrados Quadrado médio F P* 

Regressão 3 25045,7832 8348,5944 10,0041 0,0011 

Resíduo 13 10848,7228 834,5171 
  

Total 16 35894,506 2243,4066     

Nota: OM= Operação com máquinas; MO=Mão de obra; S= Sementes; F= Fertilizantes e; D= Defensivos. 

*Teste F ao nível de significância de p<0,01 

 

Tabela 2 - Significância e erro padrão da estimativa para as variáveis “mão de obra”, “sementes”, “fertilizantes” 

e “defensivos”. 

 Variáveis  S* Coeficiente Erro Padrão sig do coeficiente Erro Padrão da estimativa 

MO 

y0 315,552 114,5772 0,0064 

9,7423 
a -53,3026 18,43470 0,0026 

b 2,91070 0,942100 0,0086 

c -0,0476 0,015400 0,0085 

    Coeficiente Erro Padrão sig do coeficiente Erro Padrão da estimativa 

S 

y0 2368,1558 1145,7589 0,0493 

97,4214 
a -403,9764 184,34460 0,0472 

b 21,71700 9,420700 0,0383 

c -0,349800 0,153800 0,0405 

    Coeficiente Erro Padrão sig do coeficiente Erro Padrão da estimativa 

F 

y0 4607,422 1530,5463 0,0100 

130,1391 
a -780,9308 246,25420 0,0074 

b 42,28720 12,584500 0,0051 

c -0,693600 0,2054000 0,0050 

    Coeficiente Erro Padrão sig do coeficiente Erro Padrão da estimativa 

D 

y0 647,2037 339,7475 0,0491 

28,888 
a -105,8196 54,66300 0,0449 

b 6,281700 2,793500 0,0425 

c -0,109800 0,045600 0,0316 

Nota:OM= Operação com máquinas; MO=Mão de obra; S= Sementes; F= Fertilizantes e; D= Defensivos. *S: 

Regressão f=y0+a*x+b*x^2+c*x^3. Sig de p<0,05. 
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