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Abstract 
 
The aim of this study is investigate whether application of the practice of cost-volume-profit - 
CVP in order to contribute in managing the production process of a small farm with a focus 
on production of the silkworm. Such management practice, commonly applied on industrial, 
commercial and service enterprises, can cooperate to improve the rural enterprises 
management, specifically in the case discussed in relation to the sericulture activity, which is 
the multiplier effect of generating income for the population involved in the countryside. It is 
a descriptive study about the production practices through the application of semi-structured 
questionnaire with the farmer. Additionally, the construction of the study made use of 
secondary data and documents. Data analysis and the results from this qualitative research 
generated a detailed explanation of the CVP application in the silkworm production process. 
By applying the analysis of the CVP we can recognize the enterprise profitability in 
sericulture. Therefore, it is evident the importance of using management accounting practices 
in the management of rural organizations, specifically related to the silkworm producers, 
supporting an effective control on the resources used and outcomes. 
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1. Introdução 

 

A produção da Sericicultura no Estado do Paraná, e no Brasil de modo geral, está 

ligada às pequenas propriedades rurais com características de produção predominantemente 

familiar. O processo produtivo do bicho da seda assume representativa importância no alcance 

social e econômico, pois gera renda aos produtores e contribui na dinâmica econômica das 

localidades nas quais se encontra inserido, pois é parte de uma cadeia produtiva completa com 

significativa geração de trabalho, renda e impostos. 

A importância e representatividade da produção sericicultora como fonte de recursos 

em meio ao orçamento familiar despertou o interesse em investigar a possibilidade de 

aplicação de uma ferramenta contábil gerencial que auxiliasse o produtor rural por ocasião da 

gestão de seu negócio. Neste contexto, desponta a proposição de um estudo sobre a análise do 

custo-volume-lucro – CVL, pois no cenário produtivo da sericicultura os pequenos produtores 

rurais têm pouco ou nenhum controle formal dos aspectos econômicos da entidade. O CVL 

utilizado no controle gerencial do empreendimento agrícola permite uma análise parcial das 

práticas de planejamento das operações. Neste contexto, enfatiza-se que a simplicidade e 

facilidade do uso do CVL se sobrepõe às possíveis limitações de análise relativas ao processo 

produtivo do bicho da seda. Pois, considera-se, sobretudo, a capacidade informacional 

contributiva do CVL no sentido de orientar o produtor sericicultor no momento de decidir a 

direção a ser seguida. 

Diante do exposto, manifesta-se a seguinte questão de pesquisa: como a prática de 

análise custo volume lucro pode auxiliar o pequeno agricultor em meio ao processo de gestão 

dos recursos na pequena propriedade rural dedicada à atividade sericicultora? Neste contexto, 

salienta-se que o presente estudo tem como objetivo principal investigar se a aplicação da 

prática de análise custo-volume-lucro pode contribuir na gestão do processo produtivo de uma 

pequena propriedade rural com foco na produção do bicho da seda. 

A relevância deste estudo justifica-se pela iniciativa de uma pesquisa com caráter 

descritivo, no sentido de obter informações sobre o processo produtivo do bicho da seda em 

meio à gestão do ciclo operacional, por pequenos produtores rurais paranaenses vinculados a 

cadeia produtiva. Deste modo, pode-se contribuir para o desenvolvimento econômico dos 

produtores, mediante uso do conjunto de informações levantadas ao longo deste estudo. 

A proposição de evidenciar os aspectos relacionados ao processo produtivo do bicho 

da seda a partir da análise do CVL justifica-se mediante a estruturação relativamente simples 
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de um conjunto de dados, dos quais o produtor rural pode obter uma perspectiva econômica 

diante do planejamento da produção. Destaca-se o ponto de equilíbrio, contextualizado por 

Leone e Leone (2002) como uma parte da análise das relações existentes entre os fatos 

econômicos: o custo, o volume e o lucro, por sua simplicidade teórica e pela facilidade na 

análise de sensibilidade. Disto isto, destaca-se a importância deste estudo, pois são poucos ou 

não existem estudos com foco em gestão do processo produtivo na sericicultura relacionado à 

análise do CVL. 

O presente estudo está estruturado da seguinte forma: nessa seção apresenta-se a 

contextualização do problema, questão de pesquisa, objetivo e justificativas para sua 

realização. Em seguida, observa-se o referencial teórico no qual se fundamenta este estudo, 

referente à abordagem dos ciclos operacional e econômico inerentes a sericicultura, gestão e 

controle gerencial; e análise do CVL. Na sequência, observam-se os procedimentos 

metodológicos adotados na investigação, bem como a análise dos resultados, considerações 

finais e referências utilizadas. 

 

2. Revisão de Literatura 

 

 A revisão de literatura abrange a apresentação do setor produtivo do bicho da seda, os 

aspectos relacionados à gestão e controle gerencial da atividade sericicultora e a análise custo-

volume-lucro com foco na margem de contribuição e ponto de equilíbrio aplicado ao processo 

produtivo. 

 

2.1. O setor produtivo do bicho da seda e o ciclo operacional 

 

Conforme a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento – SEAB (2009), a atividade 

da sericicultura é desenvolvida em dezesseis regiões, num total de 237 municípios, em que se 

encontram 8.588 produtores, os quais são vinculados a uma empresa ou cooperativa inserida 

na cadeia produtiva do bicho da seda. Destaca-se a predominância de pequenas propriedades 

agrícolas voltadas para a atividade. Conforme SEAB (2009), a safra 2007/2008, teve área 

plantada de amoreiras de 13.958 ha com 6.382 t., e produtividade média de 457 kg/ha. 

Segundo Fernandez et al (2007), o Estado do Paraná concentra cerca de 89% da produção 

brasileira, com 8,9 mil toneladas da produção total de casulos verdes, e 53% da 

industrialização, por empresas privadas e cooperativas. 
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 O setor agrícola da sericicultura constitui segmento importante na economia, pois 

permite a geração de trabalho e renda para as famílias que trabalham, predominantemente, em 

pequenas propriedades rurais. Num ajuste as especificidades inerentes a atividade 

sericicultora, o agricultor organiza sua produção com base na sua capacidade produtiva; 

período do ano; preços praticados no mercado, no intuito de prevenir-se frente a possíveis 

perdas. Para isto, faz-se necessária uma visão integrada do ciclo operacional, o qual, conforme 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 602), consiste no “prazo entre a chegada de matéria prima 

para estoque e a data na qual as contas a receber são pagas pelos clientes”. Para Hendriksen e 

Van Breda (1999, p. 290), ciclo operacional corresponde ao “tempo necessário para converter 

caixa em produtos da empresa e depois converter os produtos novamente em caixa”. Num 

ajuste ao entendimento do processo produtivo do bicho da seda, aplicado neste estudo, 

delimita-se o ciclo operacional da sericicultura no período que compreende os processos de 

aquisição de insumos, cultivo, beneficiamento, venda e recebimento da venda. 

A gestão do ciclo operacional ajusta-se a cadeia produtiva do bicho da seda sob a 

perspectiva de gerenciar a cadeia de atividades, as quais se encontram fora dos limites da 

propriedade. O ciclo operacional volta-se, sobretudo, para o atendimento de objetivos e 

práticas internas da unidade produtiva. Para Lunkes (2007) a prática de execução relacionada 

à coordenação das diversas atividades desenvolvidas no empreendimento consiste em 

decisões operacionais, as quais, costumeiramente, são ajustadas num esforço ao atendimento 

das necessidades do segmento industrial, presente na cadeia produtiva do bicho da seda. 

Em meio ao ciclo operacional, faz-se necessária menção sobre o ciclo de vida e ciclo 

produtivo do bicho da seda. Conforme Fonseca e Fonseca (1988), ciclo de vida do bicho da 

seda apresenta as seguintes fases: ovo, lagarta, crisálida e mariposa. O processo produtivo da 

sericicultura considera sobretudo aspectos climáticos, em que os meses mais frios tendem a 

prejudicar a produtividade, e até mesmo cessar as práticas produtivas, e deste modo evita-se 

doenças ao bicho da seda, principalmente aquelas causadas por fungos. E assim, busca-se 

preservar as condições ambientais de cultivo e consequentemente contribui-se com a 

qualidade dos casulos. Na Tabela 1 se apresenta as fases do ciclo de vida do bicho da seda. 
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Tabela 1 – Duração de cada fase do ciclo de vida do bicho da seda – em dias. 

RAÇAS Polivoltinas Monovoltinas e bivoltinas

Duração Mínima Máxima Mínima Máxima 

Incubação 9 12 11 14 

Período Larval 20 24 24 28 

Pupa (crisálida) 10 12 12 15 

Imago (mariposa) 3 6 6 10 

TOTAIS 42 54 53 67 

Médias dos Ciclos 48 60 
Fonte: Fonseca e Fonseca (1988, p. 96) 

 

No Quadro 1 apresenta-se a categorização em raças relacionadas às condições normais 

de produção e clima mais adequado. 

 

RAÇA 
SOB CONDIÇÕES 

NORMAIS 
CLIMA 

Monovoltino Produz somente uma geração 

ao ano, com grande quantidade 

e qualidade de seda. 

Por ser mais adaptável ao frio, o ciclo 

larval é mais longo e o corpo é maior, 

porém menos resistente a doenças e 

umidade. 

Bivoltino Produz duas gerações por ano, 

o ciclo larval é mais curto e o 

tamanho do casulo é menor que 

os Monovoltinos. 

Esta raça é mais resistente ao calor e 

por isso também é a mais utilizada por 

sericicultores em maior freqüência. 

Polivoltinos Repetição da produção maior 

que três ao ano. 

As larvas têm boa resistência ao calor e 

ao clima tropical, porém o casulo é 

menor e o teor de seda é baixo. 

Quadro 1 – Categorização em raças do bicho da seda. 

Fonte: Adaptado de Fonseca e Fonseca (1988, p. 96). 

 

Esses estágios, conforme Fonseca e Fonseca (1988) desempenham funções específicas 

em cada fase do ciclo de vida: o ovo compreende a fase inicial do ciclo de vida, na fase de 
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lagarta, ou fase larval é o estágio mais demorado, pois se trata do tempo necessário para o 

desenvolvimento de todas as funções vitais na fabricação do casulo; a pupa ou crisálida 

quando se encontra no período marcado pelo repouso dentro do casulo, e a manutenção viva 

proveniente de substâncias acumuladas na faze larval; por fim a fase de mariposa, considerada 

a fase adulta, e a finalidade principal culmina na reprodução da espécie, simplesmente não se 

alimenta, apenas sobrevive dos nutrientes acumulados nas fases anteriores do ciclo de vida. 

 

2.2. Gestão e Controle Gerencial na atividade da sericicultura 

 

O gestor do empreendimento que se dedica a produzir o bicho da seda, salvo exceção 

de grandes produtores, é o próprio chefe da família e dono da propriedade na qual se 

encontram a plantação de amoreiras e galpão de cultivo. O gestor, em qualquer 

empreendimento, envolve-se nas atividades de planejamento, execução e controle, e também 

a ele cabem decisões empresariais, as quais envolvem fatores operacionais, financeiros e 

econômicos. Nakagawa (1995, p. 39) define gestão como a “atividade de se conduzir uma 

empresa ao atingimento do resultado desejado (eficácia) por ela, apesar das dificuldades”. 

Para tanto, o gestor define as prioridades com que os recursos serão consumidos, sejam eles: 

financeiros, físicos, humanos, entre outros. 

A tomada de decisão cabe ao gestor, geralmente o chefe da família, sobre o quanto de 

insumos adquirir, de forma proporcional ao acerto no número de criadas a serem postas em 

cultivo, combinado com aspectos relacionados a controle de qualidade ao longo de todo o 

processo produtivo. Deste modo, o gestor busca garantir preço favorável no momento da 

comercialização, além da adequação as exigências legais, relacionadas ao cultivo, 

beneficiamento e distribuição.  

O produtor sericicultor deve, além de zelar por uma produção de qualidade, cuidar de 

forma sistemática das práticas relacionadas com o negócio. Neste sentido, destaca-se a 

importância de se considerar o potencial contributivo das informações geradas pela 

contabilidade para fins de um controle gerencial estruturado, o qual conforme Lyrio, Borba e 

Costa (2007), consiste num “dos vários tipos de atividades de planejamento e controle que 

ocorrem dentro de uma organização, estando localizado entre a formulação de estratégias e o 

controle de tarefas.” 

O controle gerencial mediante uso de informações contábeis, considerando-se os 

apontamentos de Frezatti (2005), num ajuste a realidade do empreendimento, deve considerar 
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no mínimo os seguintes componentes: método de custeio, análise de receitas e despesas, 

análise do lucro líquido, análise do fluxo de caixa, mercado, cliente e redução de desperdício. 

Deste modo, o produtor sericicultor tem maior conhecimento sobre os fatos ocorridos e pode 

antecipar-se aos possíveis eventos em decorrência dos resultados constatados. 

Para Otley (1994), o controle gerencial mostra-se como elemento central para todos os 

negócios com vistas à manutenção das atividades e assim assegurar a coerência operacional 

da organização e ainda dispor de capacidade para atuar num ambiente de incerteza. No caso 

do setor sericicultor paranaense a empresa ou cooperativa fornecedora das larvas assume 

papel decisivo no planejamento e desenvolvimento da atividade, pois planeja a produção com 

a atenção voltada para o mercado. O preço do capital e a variação cambial também 

influenciam as decisões. 

Neste cenário, o produtor sericicultor, mesmo sendo um elo essencial para que exista o 

produto final da seda, é parte de um planejamento maior, pré-estabelecido pela cooperativa ou 

empresa atuante no mercado. Cabe ao produtor sericicultor saber planejar e estruturar as 

práticas relacionadas ao seu empreendimento, para atender de forma eficiente a entidade 

fornecedora de larvas e também compradora do produto final denominado de casulo. 

 

2.3. Análise custo-volume-lucro aplicada ao setor sericicultor 

 

Nos negócios, os contadores e administradores estão preocupados em otimizar os 

lucros dos proprietários e acionistas. Muitas técnicas são adotadas para essa finalidade, dentre 

as quais, o CVL, tem papel substancial, pois se vale de mecanismos diretamente relacionados 

com a variabilidade de recursos empregados na produção e na comercialização para a 

obtenção do lucro líquido (VANDERBECK e NAGY, 2001; MARTINS, 2003; 

HORNGREN, DATAR e FOSTER, 2004; ELDENBURG e WOLCOTT, 2007; BLOCHER et 

al, 2007). 

Segundo Eldenburg e Wolcott (2007, p. 91) “a técnica examina as alterações nos 

lucros em resposta a alterações nos volumes, nos custos e nos preços das vendas”, e os 

contadores estão envolvidos na análise do CVL para planejar níveis futuros de atividade 

operacional e fornecer informações, dentre: (i) quais produtos ou serviços enfatizar; (ii) 

determinar o volume de vendas necessário para alcançar o lucro desejado; (iii) determinar o 

valor da receita necessária para evitar prejuízos; (iv) aumentar ou não os custos fixos e avaliar 

se estão colocando a empresa em situação de risco. 
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A análise do CVL compreende o estudo dos efeitos de mudanças nos custos e do nível 

de atividade sobre a lucratividade da entidade, com foco na interação entre os elementos; 

preço do produto e serviço; volume ou nível de atividade; custos variáveis por unidade; custos 

fixos totais; e quantidade de produtos vendidos e serviços prestados (LUNKES, 2007). O 

estudo do CVL remete ao aprendizado sobre os conceitos de margem de contribuição e o 

ponto de equilíbrio. 

A aplicação da análise CVL a um pequeno produtor rural integrado a cadeia produtiva 

do bicho da seda pode diferir significativamente da realidade de qualquer outro produtor. 

Diante disto, apresentam-se possíveis limitações do setor da sericicultura paranaense, os quais 

tem o poder de influenciar nos resultados da produção,  a saber: a tecnologia empregada no 

manuseio do cultivo das amoreiras; qualidade das larvas; níveis de produtividade 

comparativamente a capacidade de produção; e a ausência de restrições no volume de 

produção sem considerar a qualidade do casulo. Dito isto, destaca-se o conjunto de análises 

passíveis de serem realizadas no intuito de encontrar a alternativa viável para otimizar o lucro, 

como conhecer a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. 

 

2.3.1. Margem de contribuição - MC 

 

A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e os custos e despesas 

variáveis por unidade, ou seja, é o valor da receita que permanece depois de deduzir os custos 

e despesas variáveis (LUNKES, 2007). De forma objetiva, Eldenburg e Wolcott, (2007, p. 91) 

conceituam MC como “a receita total menos os custos variáveis totais”. Aplica-se a MC 

mediante a seguinte equação: 

Equação: mc = pv – (cv + dv) 

mc = margem de contribuição 

pv = preço de venda 

cv = custo variável 

dv = despesa variável 

Complementar ao ponto de equilíbrio, a margem de contribuição é analisada a partir 

do pressuposto que cada produto fabricado ou comercializado contribui para a diluição dos 

custos fixos, tendo como premissa o fato de cada produto vendido ter um resultado líquido, o 

lucro do produto, o qual amortiza toda a estrutura fixa necessária à manutenção das 

operações. Neste contexto, salienta-se que os produtores rurais sericicultores, 
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costumeiramente, também combinam o cultivo de alimentos e criação de animais como forma 

de complementar a renda. 

A aplicação da análise da MC torna necessária a diferenciação entre os custos fixos e 

variáveis, pois é com base nessas informações que os gestores de produção apresentarão aos 

contadores e administradores a composição produtiva. De posse desta informação, o gestor 

responsável pela prática de controle gerencial ajusta a aplicação adequada dos recursos, e 

assim busca aproveitar o máximo da capacidade produtiva e otimizar os lucros do 

empreendimento. 

 

2.3.2. Ponto de equilíbrio - PE 

 

Em conformidade com o exposto por Sanvicente (1981, p. 233) “entende-se por ponto 

de equilíbrio das operações de uma empresa aquele nível ou volume de produção em que o 

lucro líquido operacional é nulo, ou seja, as receitas operacionais são exatamente iguais ao 

valor total das despesas operacionais”. O ponto de equilíbrio é representado pelo nível de 

atividade em que a entidade não apresenta lucro e nem prejuízo, e pode ser evidenciado em 

termos de quantidades, o qual determina o número mínimo de unidades a serem vendidas, e 

em termos de valor, cujo foco consiste em determinar o valor mínimo de vendas do período, e 

assim evitar prejuízos (LUNKES, 2007). 

Para Horngren, Datar e Foster (2004, p. 58) o ponto de equilíbrio consiste na 

“quantidade de produtos vendidos em que as receitas totais se igualam aos custos totais, ou 

seja, a quantidade de produção vendida em que o lucro operacional é $0”. Tal técnica mostra-

se importante quando os recursos são escassos e as opções representam mais de uma escolha. 

Considera, no seu cálculo, o valor dos custos fixos e variáveis, resultando numa equação que 

permita a continuidade dos negócios, sem o risco de prejuízo, cujo volume de vendas deve ser 

igual ao dos custos fixos e variáveis. 

Para identificar o ponto de equilíbrio o produtor rural deve conhecer: o preço de 

venda; a quantidade produzida e vendida; custos e despesas fixos; e custos e despesas 

variáveis. Também deve saber que a margem de contribuição consiste na diferença entre o 

preço de venda e o custo variável total. A receita total é produto do preço de venda pela 

quantidade produzida. Em conformidade com o exposto sobre ponto de equilíbrio, apresenta-

se a seguinte equação: 
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Ponto de Equilíbrio =
Custos Fixos + Despesas Fixas 

Margem de Contribuição Unitária 

 

O produtor sericicultor necessita conhecer os valores que compõem seu custo, com a 

devida diferenciação entre custos fixos e variáveis, pois essa separação influencia nos 

resultados das análises de CVL, para fins de se evitar classificações e decisões equivocadas, 

as quais podem não refletir adequadamente o que fazer frente a possíveis entraves ou 

oportunidades referentes ao desempenho do negócio. 

 

2.3.3. Margem de segurança - MS 

 

Conforme Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 42) margem de segurança aplica-se 

a redução das vendas, as quais, quando acontecem “podem cair abaixo do nível planejado, 

antes que ocorram prejuízos”, ou seja, consiste no valor situado acima do ponto de equilíbrio, 

e isto, conforme a proposição de Eldenburg e Wolcott (2007), pode ser determinado por meio 

do valor das vendas ou das unidades produzidas. Na determinação da MS é necessário 

conhecer o PE e MC total ou unitário, pois existem casos em que a MS está condicionada a 

capacidade de produção. 

Aspectos relacionados à MS e alavancagem operacional costumeiramente não são de 

controle do produtor sericicultor, pois trabalha no sentido de atender as necessidades 

produtivas do segmento industrial, o qual, mediante o poder de fornecer a matéria prima ao 

sericicultor, a larva no terceiro instar, estabelece a estimativa de produção a ser alcançada. O 

aumento da produção e conseqüente possibilidade de desenvolvimento econômico do 

produtor sericicultor dependem de fatores sobre os quais ele não tem controle. 

 

3. Metodologia 

 

O método empregado nesta pesquisa é de natureza descritiva sobre a sericicultura, pois 

relata procedimentos e etapas que envolvem o processo produtivo do bicho da seda, os 

cuidados com a plantação de amoreiras e com o barracão. Cooper e Schindler (2003) afirmam 

que pesquisas com objetivo de estudo descritivo aplicam-se para descrever o comportamento 

dos fenômenos ou características da população alvo, mensuram e ou quantificam os eventos. 
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Inicialmente executou-se um levantamento bibliográfico acerca dos constructos 

centrais propostos, qual sejam os ciclos operacional e econômico inerentes a sericicultura, 

gestão e controle gerencial; e análise do CVL. Na fase posterior executou-se consulta a banco 

de dados, documentos e entrevistas a profissionais do setor. Também, fez-se entrevista semi-

estruturada junto ao produtor rural que se dedica ao cultivo de amoreiras e criação do bicho da 

seda.  

A abordagem deste estudo é predominantemente qualitativa. Esta pesquisa busca 

expor as práticas operacionais com foco na gestão do processo produtivo na sericicultura com 

considerações relevantes acerca da análise do CVL. O método qualitativo, conforme 

Richardson (1999), caracteriza-se pelo não emprego de instrumental estatístico como base no 

processo de análise de um problema. Neste sentido, desenvolve-se a análise e interpretação 

dos dados, conforme Cooper e Schindler (2003), à luz da questão de pesquisa, e assim 

determinar se os resultados são consistentes a ponto de alcançar o objetivo geral proposto. 

Ressalta-se que os resultados da pesquisa limitam-se ao caso estudado, uma vez que se 

escolheu como estratégia de pesquisa estudar somente um pequeno produtor sericicultor, pois 

os sericicultores podem vir a apresentar significativas diferenças entre si, principalmente 

quando se considera as especificidades regionais. O presente estudo restringe-se aos dados e 

informações obtidas por meio de documentos, fontes secundárias, entrevista e questionário 

aplicado a produtor sericicultor. 

 

4. Resultados do Estudo 

 

Este estudo fora desenvolvido no intuito de levantar dados e informações acerca do 

processo produtivo do bicho da seda para fins de executar a prática da análise custo-volume-

lucro – CVL, em benefício do produtor sericicultor. Para isto, toma-se como ponto de partida 

o conjunto de informações prestadas por produtor sericicultor, do município de Nova 

Esperança, no noroeste do Estado do Paraná. Também, de forma complementar, faz-se uso de 

informações obtidas na SEAB, coletadas nos meses de junho, outubro e dezembro de 2009; e 

janeiro de 2010. 

O setor produtivo do bicho da seda apresenta uma cadeia produtiva estruturada e 

organizada. Cada produtor sericicultor, por meio de parceria, tem vínculo com uma indústria 

ou cooperativa que garante o fornecimento da larva para cultivo, insumos diversos e a compra 

da produção.  
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A partir da aplicação de um questionário busca-se conhecer as características da 

estrutura do processo produtivo, tais como a disponibilidade de terras e o desembolso no 

período de criação. A propriedade do caso estudado possui 8,5 hectares, porém destina cerca 

de 5 hectares ao plantio de amoreiras, o qual se demonstra na Figura 1, e dois barracões com 

área aproximada de 250m², conforme Figura 2, que mostra o interior de um deles com a 

respectiva cama de cultivo e bosques com formação de casulos em andamento. 

 

 
Figura 1 - Plantação de amoreiras. Figura 2 – Barracão, cama de criação 

e bosques com casulos em cultivo. 

  

A cama de criação é o espaço físico destinado a postagem das larvas em cultivo, cada 

cama apresenta área em torno de 15m², em número de quatro em um barracão de cultivo e de 

três no outro. Em cada barracão existe um espaço físico em separado chamado de depósito e é 

usado no armazenamento das ramas que servem de alimento para as larvas. Os membros da 

família trabalham na propriedade. Por vezes existe a colaboração de parentes e amigos na 

criação das lagartas e manutenção do cultivo de amoreiras. 

O produtor entrevistado afirma não produzir no inverno. Dependendo das condições 

climáticas, evita os riscos de uma baixa produção nos meses mais frios do ano, embora em 

anos anteriores, em razão da expectativa do frio não ser tão intenso, declara que ficou um 

tempo menor sem cultivar o bicho da seda. O sericicultor relata aspectos negativos do início 

das atividades, pois se deparou com dificuldades e perdas da produção, mas com o tempo 

aprendeu a lidar com os imprevistos. 

O inseto do bicho da seda passa por metamorfose completa, ou seja, o inseto na fase 

inicial de sua vida é completamente diferente do inseto adulto, cujos estágios morfológicos 

são: ovo, lagarta, pupa ou crisálida, e mariposa. De acordo com a terminologia usada por 
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Fonseca e Fonseca (1988) e em conformidade aos relatos expostos pelo produtor rural 

consultado, para fins de compor um esquema que demonstre o ciclo de vida do bicho da seda 

ao longo do tempo, apresenta-se a Figura 3, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Ciclo completo de vida do bicho da seda. 
Fonte: Adaptado de SEAB (2005). 

 

A Figura 3 demonstra, com ênfase, uma fase importante, o terceiro instar ou terceira 

idade, cujo inseto é denominado de lagarta ou larva. Com o passar do tempo a lagarta cresce, 

pois se alimenta constantemente. A lagarta troca o exoesqueleto quatro vezes ao longo do 

período larval, os quais o sericicultor denomina de muda. Destaca-se o momento em que a 

lagarta encontra-se ao final do quinto instar quando passa a tecer o casulo de seda, Figuras 4 e 

5, dentro do qual se transforma em pupa ou crisálida, ao final deste processo tem-se a 

mariposa. 

 

Ovo Lagarta Pupa ou 
crisálida 

Mariposa 

1º 
instar 

5º 
instar 

4º 
instar 

3º 
instar 

2º 
instar 

1º muda 2º muda 3º muda 4º muda 
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Figura 4 - Bicho da seda em cultivo. Figura 5 - Bicho da seda na fase de 

transformação em pupa. 

 

O produtor sericicultor usa o termo “criada” para expressar o entendimento sobre o 

ciclo intermediário de vida do bicho da seda, que compreende o período larval e o estado de 

pupa ou crisálida. O fornecimento de alimento constitui condição primária à implantação do 

processo produtivo do bicho da seda. A lagarta só se alimenta da folha da amoreira. Portanto, 

para iniciar os estudos sobre as práticas operacionais envolvendo a produção, estrutura 

produtiva e gestão do negócio para fins de aplicação do CVL, devem-se prioritariamente 

incluir o cálculo dos custos presentes no plantio da amoreira. 

Outro aspecto relevante encontra-se no volume de recursos movimentados, fato que 

pode justificar a falta de controle mais aprimorado, por ser uma atividade que exige processos 

poucos complexos, fato que torna possível o controle sem muitas técnicas avançadas de 

contabilidade gerencial. As atividades de planejamento, execução e controle, exercidas pelo 

dono do negócio são visivelmente rudimentares, mas eficientes no atendimento prático da 

geração de recursos econômicos com vistas à subsistência da prática produtiva do bicho da 

seda. Dito isto, apresenta-se por meio da Figura 6, o ciclo operacional ajustado a realidade do 

produtor sericicultor que participou desta pesquisa. 

Para o entendimento sobre ciclo operacional, em meio ao processo produtivo do bicho 

da seda, toma-se por base a orientação proposta por Zdanowicz (2007) como forma de 

caracterizar os ciclos operacional; financeiro; e econômico, a saber: o ciclo operacional tem 

início na compra de insumos e finaliza-se no recebimento da venda dos casulos; o ciclo 

financeiro considera as movimentações de caixa, do período do desembolso inicial de caixa e 

o recebimento da venda; e o ciclo econômico é relacionado com as atividades fins do negócio, 



The cost-volume-profit analysis amid management of sericulture in the production process:  
a case study. 

Nascimento, C. do; Espejo, M.M. dos S. B; Panucci-Filho, L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - May/Aug - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

145

logo, compreende o período desde a compra de insumos até a venda dos casulos e exclui o 

prazo médio de recebimento de pagamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de Contas a Pagar 

 

 

Figura 6 – Linha do tempo que representa o ciclo operacional na sericicultura. 

 

O esboço de linha de tempo que representa o ciclo operacional do processo produtivo 

do bicho da seda, exposto na Figura 6, considerando-se o tempo de cultivo da larva e pupa ou 

crisálida, remete a necessária análise e compreensão do ciclo operacional, com a finalidade de 

evitar situações equivocadas que possam gerar resultados indesejáveis. Pois, constitui-se de 

práticas produtivas, financeiras e econômicas que dependem da eficiência do gestor em 

coordenar as múltiplas variáveis que possam interferir desde o processo de cultivo até a 

comercialização. 

A relação entre ciclos de cultivo, financeiro, econômico e operacional justificam-se 

sob a perspectiva da correta e eficiente gestão do disponível, e em especial do capital de giro. 

Considera-se que “a administração financeira do capital de giro depende da determinação do 

volume ideal de caixa das necessidades de financiamento permanente e da geração interna de 

caixa como fonte própria de recursos” (ZDANOWICZ, 2007, p. 109). Neste contexto, a 

análise CVL contribui no sentido de que o produtor rural desenvolva um controle formal e 

passe a utilizar-se dos dados gerados pela entidade para fins de visualizar a margem de 

contribuição e o ponto de equilíbrio em meio a gestão do processo produtivo do bicho da 

seda. 

Larvas de terceira idade postas em cultivo. 

Recebimento de fatura das larvas postas em cultivo. 

3º instar 

Recebimento 
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4º instar 5º instar 
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4.1. Custos de implantação da sericicultura 

 

A implantação da sericicultura requer disponibilidade de terra para o cultivo da 

amoreira. O preço da terra por hectare, no município de Nova Esperança, alcança o valor de 

R$10.000,00 (SEAB; DERAL, 2009). O custo de implantação do processo produtivo do bicho 

da seda começa na preparação da terra que recebe as mudas de amoreira e agrega tarefas 

como aplicação de adubos orgânicos e químicos, aplicação de calcário, capinas, cobertura por 

galhos e matéria morta, constituem práticas contributivas para o aumento de produtividade da 

massa verde. De acordo com SEAB e EMATER (2002) acerca dos parâmetros técnicos 

relacionados ao processo produtivo lista-se, no Quadro 3, os aspectos considerados essenciais 

de se conhecer antes de implantar o cultivo da amoreira. 

 

Itens Orientação 

- área destinada ao plantio da amoreira 4.000 m² 

- espaçamento entre as plantas 1,2 x 0,4 metros 

- densidade 8.333 plantas 

- rendimento de massa verde 1 kg/planta 

- produção total de ramas 8.333 kg 

- número de corte ao ano 03 

- consumo de cada lagarta (ideal) 50 gramas de rama 

Quadro 3 – Informações relacionadas ao cultivo da amoreira. 
Fonte: Adaptado de SEAB e EMATER (2002). 

 

De acordo com o Quadro 3 se destaca as dimensões de terra a serem destinadas ao 

cultivo e espaçamento entre as plantas seguido do total de 3 cortes anuais das amoreiras para 

fornecimento de alimento as lagartas. Conforme SEAB e EMATER (2005) apresenta-se os 

custos relacionados à cultura da amoreira para uma área de 1 hectare cultivado no intuito de 

atender as necessidades alimentares das lagartas, evidenciados na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Custo por hectare referente ao plantio da amoreira. 

Itens 
Unidade 

Medida 

1° Ano 2° Ano 

Quantidade 
Total 

(R$) 
Quantidade 

Total 

(R$) 

Preparo do Solo h/m 12 600,00  

Calcário Tonelada 02 240,00  

Preparo das Mudas Diárias 05 100,00  

Plantio das Mudas Diárias 13 260,00  

Adubo Químico 

(Formulado 20-05-20) 

Kg 300 264,00 300 264,00

Capinas/Chapeação 04 Diárias 17 340,00 17 340,00

Adubação (Mão de 

Obra) 

Diária 01 20,00  

Adubação (Mão de 

Obra) 

Diária  04 80,00

Adubo Orgânico 

(Esterco de Galinha) 

Tonelada  07 840,00

Totais (R$)   1.824,00  1.524,00
Fonte: Adaptado de SEAB e EMATER (2005). 

 

De acordo com o exposto na Tabela 2 se constata que a partir do segundo ano o 

produtor sericicultor passa a ter custo total de R$ 1.524,00 por hectare plantado com 

amoreiras. Ressalta-se que o cálculo dos custos de produção, dependendo do produtor rural, 

considera: o tamanho da propriedade, a disponibilidade de mão de obra direta na atividade e a 

disponibilidade de recursos para investimentos iniciais pelo sericicultor. 

O produtor sericicultor também deve dispor de um barracão que atenda as 

especificações necessárias ao cultivo das larvas do bicho da seda. Neste sentido, destacam-se 

os materiais necessários para a construção do barracão, conforme SEAB e EMATER (2002), 

a saber: “madeira, pé direito, cobertura com telha francesa e ou eternit, nas laterais tela 

sombrite (com malhas que facilitem a ventilação e evitem a entrada de passarinhos). Cortina 

avícola”. 

No sentido de orientar o produtor rural o SEAB e EMATER (2002) apresentam um 

exemplo para as dimensões do barracão, sendo 10 metros de comprimento por 5 metros de 
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largura, e recomenda a construção de um depósito para a armazenagem de ramas, junto ao 

barracão, com 3 metros de comprimento e 2 metros de largura, de alvenaria e coberto por 

telhas. O investimento na construção do barracão apresenta valores em torno de R$ 12.000,00. 

O produtor rural também faz uso de carroça e animal de tração para o transporte de 

materiais, principalmente das ramas de amoreira até o depósito junto ao barracão de cultivo, 

cujo valor é estimado pelo produtor rural em R$ 900,00 para a carroça e R$ 600,00 o valor do 

animal de tração. Também, destaca-se a necessidade de investimentos voltados ao 

atendimento direto dos aspectos produtivos relacionados à criação do bicho da seda. A partir 

do levantamento dos equipamentos, máquinas e utensílios, com suas respectivas quantidades, 

utilizados pelo produtor consultado, listados na Tabela 3, a seguir, em que se busca identificar 

os valores de aquisição, a saber: 

 

Tabela 3 – Máquinas, equipamentos e utensílios necessários a criação do bicho da seda. 

Descrição 
Unidade de 

medida 
Quantidade

Valor 

Unitário (R$) 
Total (R$) 

Máquina peladeira Unidade 01 580,00 580,00

Máscara com Filtro Unidade 01 30,00 30,00

Lança-chamas Unidade 01 18,00 18,00

Polvilhadeira para aplicação de 

cal e fungicida 

Unidade 01 19,00 19,00

Foice para colheita de ramas  Unidade 06 17,00 102,00

Mesas para colheita dos casulos Unidade 02 32,00 64,00

Bomba compressora para 

desinfecção  

Unidade 01 168,00 168,00

Roçadeira motorizada para 

podas 

Unidade 01 699,00 699,00

Bosque de papelão completo Unidade 170 24,00 4.080,00

Tela de polipropileno m² 168 2,40 403,20

Total de investimento em máquinas, equipamentos e utensílios 6.163,20

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A máquina peladeira tem a aparência de uma mesa inclinada, na qual os casulos são 

postos e deslizam, assim que saem dos bosques, para a retirada do excesso de fios existentes 
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ao redor dos casulos. O lança-chamas serve para a queima de fios na limpeza geral do 

barracão. A bomba compressora para desinfecção é usada na pulverização de defensivos no 

barracão, geralmente no período de entressafra, e no período de frio. A roçadeira motorizada 

se aplica na poda dos pés de amoreira, cortados rente ao solo, os quais posteriormente tornam 

a brotar.  Na Tabela 4 apresenta-se a estimativa dos custos referentes à fase de implantação do 

processo produtivo da sericicultura ajustados a realidade do produtor rural pesquisado. 

 

Tabela 4 – Estimativa do custo de implantação do processo produtivo da sericicultura. 

Descrição 
Unidade de 

medida 
Quantidade

Valor 

Unitário (R$) 
Total (R$) 

Preço da terra hectare 5 10.000,00 50.000.00

Custo referente ao plantio da 

amoreira 

hectare 5 1.524,00 7.620,00

Barracão Unidade 1 12.000,00 12.000,00

Carroça e animal de tração Unidade 1 1.500,00 1.500,00

Total de Máquinas, 

equipamentos e utensílios 

   6.163,20

Estimativa do custo de implantação 77.283,20

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Deste modo, destaca-se, conforme Tabela 4, que a estimativa dos custos de 

implantação do processo produtivo do bicho da seda alcança o valor de R$ 77.283,20, num 

ajuste à realidade operacional do produtor sericicultor entrevistado. No que trata da estrutura 

de receitas e custos no agronegócio, Silva, Resende e Freire Filho (2005) afirmam que o custo 

global de produção corresponde ao custo agregado total do empreendimento, embora 

conhecer o custo global não significa possuir subsídios relevantes para avaliação e tomada de 

decisão. Os referidos autores apontam a necessidade de recorrer aos custos parciais relativos a 

cada uma das atividades econômicas em operação que estejam em andamento. Dito isto, em 

continuidade ao estudo proposto acerca da análise custo-volume-lucro , segue-se no próximo 

tópico o levantamento dos custos variáveis e fixos ligados a atividade. 
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4.2 Custos variáveis e custos fixos no processo produtivo da sericicultura 

Os custos variam de acordo com a quantidade produzida e estão presentes no cultivo 

da amoreira e na criação do bicho da seda. Constituem-se nos custos empregados diretamente 

na produção. Os custos variáveis encontram-se presentes nos insumos, na mão de obra, nos 

serviços mecânicos, nos custos financeiros, e no pagamento de diárias a pessoas que não 

sejam da família para suprir com sua força de trabalho nas tarefas relacionadas à sericicultura; 

Para fins de alcançar o objetivo proposto neste estudo se faz necessária a apresentação 

dos custos operacionais presentes no processo de criação do bicho da seda, os quais são custos 

variáveis, indicados pelo SEAB e EMATER (2009), cujos dados foram confirmados e 

acrescidos pelo produtor rural. Também, se confirmou os valores junto ao comércio que se 

dedica a atender o segmento produtivo da sericicultura. Os valores encontram-se dispostos na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Custo variável na sericicultura por criada. 

Discriminação Un. 

Medida 

Quantidade Unidade 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Lagartas 3ª idade Caixa 7 42,07 294,49

Cal virgem Kg 70 0,37 25,90

Formol Litro 100 2,10 210,00

Cal hidratada Kg 138 0,37 51,06

Fungicida Kg 1,5 4,20 6,30

Saco para casulo (25Kg) 15 2,50 37,50

Mão de obra do barracão Dias 40 30,00 1.200,00

TOTAL    1.825,25
Fonte: Adaptado de SEAB e EMATER (2009) combinado com dados da pesquisa. 

 

A partir do conjunto de dados disponibilizados por SEAB e EMATER (2009) 

combinados com as informações cedidas acerca de preços pelo produtor rural e comércio 

local, identifica-se o custo variável de R$ 1.825,25 para um ciclo produtivo do bicho da seda.  

O controle de custos na produção, em meio a pequenos produtores rurais, não costuma ser 

controlado, afinal o produtor desembolsa os recursos sem que faça apontamentos no momento 

de ocorrência do fato gerador. Constatou-se, durante a entrevista, que os apontamentos dos 
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custos são relacionados no encerramento do ciclo, ou seja, na colheita, embora tenham 

ocorrido desembolsos ao longo de todo o período de cultivo do bicho da seda. 

Os custos fixos, no caso específico da sericicultura, aplicam-se aos componentes 

intrínsecos à propriedade utilizados no processo produtivo, mesmo que o produtor decida 

interromper momentaneamente a produção de larvas. Os itens depreciação, remuneração do 

capital fixo e mão-de-obra fixa assumem características de custos fixos. Destaca-se o fato da 

depreciação não ser aplicada pelo produtor rural entrevistado, mas no intuito de orientar, 

simula-se, de forma simplificada, a depreciação de máquinas e equipamentos utilizados ao 

longo do ciclo produtivo, de acordo com a vida útil do bem. Ressalta-se que a adoção desta 

prática visa formar um valor de reserva que permita repor os bens usados ao longo dos anos, 

os quais tendem a ficar comprometidos pelo desgaste físico ou por inovações tecnológicas. 

Neste contexto, enfatiza-se a importância da adoção da prática de depreciação para se 

conhecer as perspectivas de ganhos do negócio, sem deixar de pensar na continuidade das 

atividades, por isso, mediante Tabela 6, apresenta-se a estimativa do valor de depreciação dos 

itens utilizados no processo produtivo do bicho da seda. 

 

Tabela 6 – Vida útil e estimativa do valor da depreciação de máquinas e equipamentos 

utilizados na sericicultura. 

Descrição 
Vida 

útil 

Quantidade 

e medida 

Valor 

unidade (R$) 

Valor 

total (R$) 

Depreciação 

(R$) 

Barracão de madeira 10 anos 1 unidade 12.000,00 12.000,00 1.200,00

Carroça 10 anos 1 unidade 900,00 900,00 90,00

Máquina peladeira 5 anos 1 unidade 580,00 580,00 116,00

Bomba compressora 

para desinfecção  

5 anos 1 unidade 168,00 168,00 33,60

Roçadeira motorizada 

para podas 

5 anos 1 unidade 699,00 699,00 139,80

Bosque de papelão 

completo 

3 anos 170 unidades 24,00 4.080,00 1.360,00

Tela de polipropileno 5 anos 168 m² 2,40 403,20 80,64

Estimativa do valor a depreciar 3.020,04

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



The cost-volume-profit analysis amid management of sericulture in the production process:  
a case study. 

Nascimento, C. do; Espejo, M.M. dos S. B; Panucci-Filho, L. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - May/Aug - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

152

A estrutura do barracão é depreciável em 10 anos, mas costumeiramente são feitas 

manutenções para fins de reparar danos causados por ventanias, excesso de chuvas e desgaste 

prematuro dos materiais. A carroça usada no transporte de materiais diversos e de ramas de 

amoreiras o produtor rural estima o valor em R$ 900,00 e sua durabilidade por 10 anos, em 

meio a manutenções regulares. Os bosques de papelão e a tela de polipropileno podem ter sua 

durabilidade comprometida, logo, por vezes, se faz necessária à reposição de materiais antes 

do período previsto para a substituição. 

Na depreciação deve-se levar em conta a relevância dos itens e valores. 

Comparativamente a outros segmentos produtivos do setor rural certamente os valores 

relacionados para a atividade sericicultora podem ser considerados inexpressivos. Mas, para o 

sericicultor, no momento de repor materiais e utensílios, tais gastos referentes ao processo 

produtivo do bicho da seda tendem a influenciar no orçamento da família. 

O valor destacado no item depreciação representa uma estimativa gerada a partir dos 

dados obtidos na construção deste estudo, evidenciados na Tabela 6, no intuito de aproximar o 

entendimento da prática do processo produtivo com a prática de gestão do negócio, pois se 

considera salutar deter conhecimento sobre os valores financeiros presentes ao longo dos 

ciclos produtivo e operacional, em benefício da continuidade do empreendimento. Dito isto, o 

estudo prossegue com a apresentação da Tabela 7, na qual se estima os custos fixos em meio 

ao processo produtivo da amoreira plantada e disponível para o uso na criação das larvas do 

bicho da seda, referentes a um ciclo operacional.   
 

Tabela 7 – Custo fixo na sericicultura. 

Discriminação 
Unidade de 

Medida 
Quantidade

Unidade 

(R$) 

Valor 

Total (R$)

Calcário Kg 344 0,18 61,92

Adubo orgânico – cama de frango Kg 1720 0,12 206,40

Adubo químico (formulado) Kg 300 0,88 264,00

Capinas Diárias 18 30,00 540,00

Podas Diárias 6 30,00 180,00

Aplicação de adubo Diárias 4 30,00 120,00

Depreciação Anual 1 3.020,04 3.020,04

Total 4.392,36
Fonte: Adaptado de SEAB e EMATER (2009) combinado com dados da pesquisa. 
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Os itens da Tabela 7 são considerados como custos fixos por razão do produtor manter 

suas atividades voltadas à sericicultura, mesmo que decida suspender a criação do bicho da 

seda por um determinado período, pois se não manter a plantação de amoreiras e boas 

condições do barracão, a retomada das atividades podem requerer recursos significativos, com 

valores próximos aos de implantação do processo produtivo, principalmente em relação a 

cultura da amoreira. Para o atendimento do objetivo proposto, faz-se necessária a delimitação 

dos custos fixos por criada. Os valores apresentados na Tabela 8, a seguir, correspondem aos 

custos fixos da atividade sericicultora no que tange a um ciclo produtivo. 

 

Tabela 8 – Custo fixo na sericicultura por ciclo produtivo. 

Discriminação Ciclo produtivo Valor Total (R$) 

Calcário 1 6,88

Adubo orgânico – cama de frango 1 22,93

Adubo químico (formulado) 1 29,33

Capinas 1 60,00

Podas 1 20,00

Aplicação de adubo 1 13,33

Depreciação 1 335,56

Total 488,03
Fonte: Adaptado de SEAB e EMATER (2009) combinado com dados da pesquisa. 

 

O sericicultor produz 9 criadas ao longo do ano. Neste contexto, ressalta-se que os 

custos referentes ao calcário, adubo orgânico e químico com a respectiva aplicação na 

plantação ocorre uma vez por ano; as podas são feitas 3 vezes ao ano; as capinas tem 

ocorrência de ao menos uma vez por criada; e a depreciação, apresenta custos fixos, os quais 

são distribuídos proporcionalmente entre os 9 ciclos produtivos anuais do bicho da seda. Dito 

isto, destaca-se o resultado evidenciado na Tabela 8, o qual apresenta o custo fixo por criada 

em R$ 488,03. 
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4.3 Despesas variáveis e despesas fixas no processo produtivo da sericicultura 

 
A despesa, conforme Martins (2003) consiste num bem ou serviço consumido direta 

ou indiretamente para a obtenção de receitas. Neste sentido, apontam-se as despesas variáveis 

presentes em meio às práticas operacionais na sericicultura, inclusive aquelas não ligadas 

diretamente ao processo produtivo, evidenciadas na Tabela 9, embora sejam contribuintes na 

geração da receita. 

 

Tabela 9 – Despesa variável na sericicultura por criada. 

Discriminação 
Un. 

Medida 
Quantidade

Unidade 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Transporte de lagartas  1 80,00 80,00

Transporte de casulos  1 80,00 80,00

Energia elétrica  1 50,00 50,00

Outros   100,00 100,00

TOTAL    310,00
Fonte: Adaptado de SEAB e EMATER (2009) combinado com dados da pesquisa. 

 

De forma complementar, expõe-se outras despesas variáveis que também podem 

contribuir na geração de receita para a entidade agrícola, a saber: reparo de máquinas usadas 

no processo produtivo da sericicultura; pró-labore, o qual representa a receita líquida ao final 

do ciclo operacional, cujo valor o produtor retira integralmente para si; manutenção do 

barracão, condição que inclui a reposição de qualquer utensílio, ferramentas ou parte da 

estrutura caso precise ser arrumado ou substituído; pagamento de diária a pessoas que não 

sejam da família para suprir com sua força de trabalho nas tarefas relacionadas à sericicultura; 

comunicação, gastos com telefone e internet; e outros desembolsos não listados nos itens 

anteriores. 

Dentre as despesas fixas destacam-se as taxas e impostos a pagar. Conforme o 

Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

RICMS, previsto no Decreto n° 1980 de 21-12-2007, artigo 101, inciso VI, mercadorias como 

bicho da seda e casulo de sirgo o pagamento do ICMS é diferido, ou seja, é postergado, é 

recolhido por outro ente. A Lei 9393 de 1996, a qual dispõe acerca do Imposto sobre a 
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Propriedade Territorial Rural – ITR se constata no artigo 2º nos termos do art. 153, § 4º, in 

fine, da Constituição, a imunidade do imposto, o qual não incide sobre pequenas glebas rurais, 

quando as explore, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Em seu 

parágrafo único.  

Para os efeitos do referido artigo 2º do ITR, pequenas glebas rurais são os imóveis 

com área igual ou inferior a: I - 100 ha, se localizado em município compreendido na 

Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense; II - 50 ha, se 

localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental; III - 

30 ha, se localizado em qualquer outro município. Dito isto, destaca-se o fato do produtor 

rural consultado não ter compromisso legal de recolhimento do ICMS e ITR. 

 

4.4. Análise custo-volume-lucro na sericicultura 

  

A proposição deste estudo consiste na análise do CVL sob a perspectiva de contribuir 

na prática de gestão do processo produtivo do bicho da seda, em benefício do sericicultor. 

Neste sentido, para a adequada aplicação da prática de análise do CVL considera-se, em 

conformidade ao exposto por Leone e Leone (2002), a presença das seguintes condições: 

- o preço de venda unitário, o custo variável unitário e os custos fixos são constantes 

ao longo do intervalo relevante de valores; 

- as unidades produzidas são iguais às unidades vendidas, ou seja, não há formação de 

estoques; 

- não há probabilidade de risco envolvida, principalmente no sentido de ter a garantia 

de venda de toda a sua produção; 

- o preço de venda não se altera em função de mudanças no volume produzido. 

Destacam-se os dados coletados junto ao produtor rural e os valores dispostos em 

quadros apresentados anteriormente, para fins de serem utilizados no cálculo da margem de 

contribuição, ponto de equilíbrio e posterior elaboração do gráfico ilustrativo do ponto de 

equilíbrio, a saber: 

- preço de venda: R$ 7,50 por quilo de casulo verde 

- produtividade da criada: 470 quilos 

- custos variáveis + despesas variáveis por criada: (R$1.825,25 + R$310,00) = R$2.135,25 

- variáveis por quilo: ($2.135,25 / 470 quilos) = R$4,54 por quilo 

- custos fixos + despesas fixas por criada: (R$488,03 + R$0) = R$488,03 
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- fixos por quilo: (R$488,03 / 470 quilos) = R$1,04 por quilo 

- custos e despesas totais por quilo: (R$4,54 + R$1,04) = R$5,58 

Diante do exposto, apresenta-se o cálculo da margem de contribuição, o cálculo do 

ponto de equilíbrio, e em seguida, na Figura 7, apresenta-se o gráfico que ilustra o conjunto de 

dados estudados ao longo do trabalho: 

Equação referente à Margem de Contribuição (MC): 

MC = pv – (cv + dv) 

MC = 7,50 – 4,54 

MC = 2,96 

 

Equação referente ao Ponto de Equilíbrio (PE): 

PE = 
CF + DF 

MC 

PE = 
488,03 

2,96 

PE = 164, 88 
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Figura 7 – Ponto de equilíbrio na sericicultura. 

 

O ponto de equilíbrio em valor consiste no produto entre o ponto de equilíbrio em 

quantidade, qual sejam 164,88 quilos de casulos, e o valor praticado na venda da produção, 

R$7,50. Deste modo, o ponto de equilíbrio em termos de valor é R$1.236,60. Expõe-se o fato 

do produtor rural ter alcançado a produtividade de 470 quilos de casulos verdes a partir da 
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postagem em cultivo de 7 caixas de larvas, logo a produtividade média foi de 67,14 quilos por 

caixa de larvas colocadas em cultivo.  

A partir do valor recebido na venda da produção (R$7,50) em janeiro de 2010 calcula-

se a receita total, expressa pela equação RT = pv x Q, cujo resultado é R$3.525,00 no ciclo 

produtivo considerado neste estudo. O cálculo dos custos e despesas totais por quilo de casulo 

(R$5,58) em relação à produção encontra-se como custos e despesas totais o valor de 

R$2.622,60. A diferença entre a receita total e custos e despesas totais resulta no ganho de 

R$902,40 para o produtor sericicultor. 

A sericicultura desponta como atividade lucrativa, salvo em condição climática 

adversa que pode causar perdas na produtividade e prejuízo ao final do ciclo operacional. 

Neste contexto, considera-se relevante o produtor rural conhecer e aplicar a análise do CVL, a 

fim de ter um controle maior acerca dos recursos empregados, e por vezes comprometidos, na 

produção do bicho da seda. 

 

8. Conclusões 

 

 A questão que motivou esta pesquisa foi identificar a capacidade contributiva da 

prática de análise custo-volume-lucro em auxiliar o pequeno agricultor em meio ao processo 

de gestão dos recursos na pequena propriedade rural dedicada à atividade sericicultora. A 

resposta foi alcançada a partir da análise dos dados, organizados em Tabelas, Quadros e 

Figura, os quais permitiram inferir sobre a realidade produtiva do pequeno produtor rural, 

sobretudo diante da escassez de recursos. Importa salientar que a referida escassez contempla 

os recursos financeiros, a mão de obra empregada na atividade, a extensão da plantação de 

amoreira cultivada, os quais constituem os principais fatores limitantes ao pleno 

desenvolvimento do pequeno agricultor. 

A partir do levantamento de dados sobre o ciclo produtivo inerentes a atividade da 

sericicultura, visualizou-se o conjunto de cuidados que devem ser observados em relação a 

cultura da amoreira, como plantio; podas e capinas, as quais são dadas como alimento para as 

lagartas, e a criação da lagarta a partir do 3º instar até a formação completa do casulo. Na 

sequência, executou-se levantamento dos custos de implantação e manutenção do processo 

produtivo da sericicultura, cujos resultados revelam o montante de R$ 77.283,20. 

A análise CVL aplicada à realidade de uma pequena propriedade rural requer que se 

tenha conhecimento sobre o preço de venda, produtividade da criada e a diferenciação entre 
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custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável, assim como a identificação dos 

valores passíveis de depreciação. Ressalta-se que o conjunto informacional gerado permitiu 

identificar a margem de contribuição de R$2,96 e o ponto de equilíbrio de 164,88 quilos de 

casulo, ou seja, o ponto de equilíbrio em termos monetários ficou em R$1.236,60. O volume 

em produtividade alcançado pelo produtor rural gerou o resultado de R$3.525,00, descontados 

os custos e despesas totais de R$2.622,60, identifica-se o ganho de R$902,40 no ciclo 

produtivo. Deste modo, constata-se a possibilidade de ganhos atuando na atividade 

sericicultora, contudo, conforme constatado na entrevista com o produtor rural existe um 

complemento na renda familiar a partir do cultivo de alimentos e criação de pequenos animais 

destinados ao consumo da família. 

O presente estudo demonstrou uma proposição de análise parcial das práticas de 

planejamento das atividades operacionais em uma pequena propriedade rural sericicultora 

utilizando-se da análise CVL, no intuito de contribuir com mais subsídios informacionais, no 

contexto do controle gerencial, para que o produtor rural possa aumentar as possibilidades de 

êxito em meio às práticas de gestão adotadas. Pois, mostra-se significante, conforme SEAB 

(2009), o número de 8.588 produtores rurais dedicados à cultura do bicho da seda, 

predominantemente em regime de produção familiar, por razão dos membros da família 

participarem do processo produtivo. 

Conclui-se que a aplicação da prática de análise CVL pode contribuir na gestão do 

processo produtivo de uma pequena propriedade rural com foco na produção do bicho da 

seda. Deste modo, desponta a proposição de se ofertar um ensino orientativo acerca da análise 

CVL aos pequenos produtores rurais para que venham a dispor de informações 

complementares em meio ao processo de gestão dos recursos aplicados na atividade 

sericicultora. Portanto, considera-se que o entendimento e aplicação de práticas relacionadas 

ao controle gerencial inerentes ao processo produtivo do bicho da seda, dentre elas o uso do 

CVL, tendem a contribuir positivamente no planejamento e posterior alcance de resultados 

satisfatórios, no sentido de garantir trabalho e renda aos membros da família. 

Fazemos justo reconhecimento aos técnicos do escritório local do Instituto Paranaense 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/PR, no município de Nova Esperança, 

Paraná, pelas valiosas informações fornecidas no transcorrer do presente estudo. 
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