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Resumo 

 

O levantamento apresentado neste trabalho será em prol do objetivo da maioria dos 

produtores rurais, seja eles de grande ou pequeno porte, que é a busca pela melhoria da 

rentabilidade na produção de uvas, analisando os custos e receitas envolvidos na produção de 

cada cultivar. A escolha deste tema é de muita importância para o setor vitivinícola, uma vez 

que a maioria dos produtores, não possui conhecimento para analisar os custos e a 

rentabilidade de produção e acabam tomando decisões com base na experiência, mas nem 

sempre é a mais rentável. Todo o embasamento teórico será voltado a apresentação de 

conceitos, fórmulas e cálculos para melhor obtenção da rentabilidade e resposta da seguinte 

pergunta: Ao analisar os custos entre a produção de uvas da variedade Pinot Noir e BRS 

Carmem, em uma pequena propriedade familiar de Monte Belo do Sul – RS, pode-se 

identificar qual apresenta maior rentabilidade para posterior ampliação da produção? Onde o 

estudo de caso será voltado para a coleta de dados e posterior apresentação dos resultados. Por 

fim, pode-se observar que todo o referencial teórico foi aplicado no estudo de caso, 

demonstrados através dos métodos de cálculos qual o cultivo mais rentável para ampliação da 

produção. 
 

Palavras-chave: Setor vitivinícola. Gestão de custos. Rentabilidade. 

 

1. Introdução 

 

A produção de uvas no Rio Grande do Sul tem favorecido o acúmulo de valor nas 

atividades econômicas da vitivinicultura, bem como desenvolvendo o turismo e a gastronomia 

que são relevantes para o desenvolvimento da pequena propriedade além de promover 

geração de empregos em empreendimentos ligados a esses setores da economia. Porém, 

devido a facilidade de exportação, o setor vitivinícola do nosso país vem concorrendo 
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diretamente com os vinhos e espumantes internacionais, o problema dessa desvalorização do 

vinho brasileiro não é pela qualidade, mas pela alta carga tributária que o produto nacional 

sofre até chegar as prateleiras dos mercados ou varejos, tornando-se mais caro que o 

importado. 

Conforme Batalha (2007), tanto a legislação quanto a concorrência e a evolução da 

sociedade impõem sistematicamente ao processo agroindustrial alterações que afetam sua 

necessidade tecnológica, sua operação e seu desempenho. Nesse sentido, o viticultor é o 

responsável pela escolha do cultivo que será implantado ou substituído em sua propriedade e 

esta decisão envolve diversos aspectos, entre eles os climáticos, os sistemas de condução e a 

necessidade do mercado consumidor. Apesar disso, grande parte dos produtores rurais não 

analisam os custos e a rentabilidade do cultivo escolhido, fator este que pode trazer futuros 

prejuízos para o negócio rural. Conforme Crepaldi (2012), ao administrador rural cabem as 

tarefas de tomar decisão sobre o quê produzir, decidir sobre o quanto produzir, estabelecer o 

modo como vai produzir, controlar as ações desenvolvidas e avaliar os resultados obtidos. 

Com base nessa realidade, este trabalho se justifica em função da necessidade de apresentar 

estudos de viabilidade econômica para definição da variedade de uvas a ser produzida, 

proporcionando análises em uma propriedade rural gaúcha. 

Para auxiliar o produtor rural a não enfrentar problemas econômicos em sua produção, 

o estudo de caso será realizado em uma pequena propriedade rural familiar do interior de 

Monte Belo do Sul – RS. O foco principal será analisar os custos entre as produções de uva 

BRS Carmem (variedade americana) e Pinot Noir (variedade vinífera) destacando ao final da 

pesquisa o cultivo que apresenta maior rentabilidade para posterior ampliação da produção. 

Conforme o IBGE (2016), a viticultura é a principal fonte de renda das famílias que residem 

em Monte Belo do Sul, um pequeno município situado na Serra Gaúcha no estado do Rio 

Grande do Sul, com população estimada para o ano de 2015 de 2.704 habitantes. Nesta região 

são cultivadas diferentes variedades de uvas, sendo que os vinhedos ocupam uma área de 

aproximadamente dois mil hectares, divididos entre as cultivares vinífera, americanas e 

híbridas e são uma boa alternativa para a agricultura familiar. Ressalta-se que, antes de 

qualquer tomada de decisão, o produtor rural deve analisar os custos de cada cultivo, além de 

considerar a exigência do mercado consumidor para garantir a venda do produto.  

 O foco deste trabalho é fazer uma análise comparativa dos custos e rentabilidade entre 

dois cultivos, um da variedade vinífera Pinot Noir, e outro da variedade americana BRS 

Carmem. Ambos os cultivos serão analisados em uma propriedade rural familiar, e seus 
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resultados serão levados em consideração pelo proprietário para posterior ampliação da 

produção que indicar maior rentabilidade. Com base na delimitação do tema de pesquisa 

proposto, a questão de pesquisa para o estudo é: Ao analisar os custos entre a produção de 

uvas Pinot Noir  (variedade vinífera) e BRS Carmem (variedade americana), em uma pequena 

propriedade familiar de Monte Belo do Sul – RS, pode-se identificar qual apresenta maior 

rentabilidade para posterior ampliação da produção? A definição da questão de pesquisa, além 

de levar em consideração a delimitação do tema, também considerou a necessidade de 

identificar qual das duas variedades, apresentam maior rentabilidade, considerando os custos 

de manutenção das videiras e o preço de venda de cada cultivo. A escolha deste tema 

apresenta relevância para o setor vitivinícola, uma vez que os pequenos produtores rurais não 

apresentam condições técnicas para analisar os custos e rentabilidade de produção, 

considerando nesse escopo o preço de venda obtido na comercialização e a demanda do 

mercado consumidor. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar os custos e 

rentabilidade na produção de uvas e verificar o cultivo que apresenta maior lucro para 

ampliação da produção. Com o propósito de responder a este tema será feito um estudo de 

caso em uma pequena propriedade familiar, situada no interior do município de Monte Belo 

do Sul - RS.   

 

2. Agronegócio  

 

 O agronegócio no Brasil é uma das principais bases da economia e segundo Francisco 

et al. (2015), o brasileiro tem papel relevante no mercado internacional e no desenvolvimento 

socioeconômico do país, onde possui cerca de 388 milhões de hectares de terras produtivas e 

o que explica esse sucesso são as chuvas e a energia solar abundante existente em nossas 

regiões. 

O ambiente econômico e social no qual o agronegócio está inserido tem se 

tornado cada vez mais complexo e diversificado. O que anteriormente era 

entendido como uma exploração econômica de propriedades rurais isoladas é 

parte de um amplo aspecto de inter-relações e interdependências produtivas, 

tecnológicas e mercadológicas. (CALLADO, 2015, p.1) 

Conhecido também como agrobusiness, é o segmento econômico de maior valor em 

termos mundiais, engloba não apenas a produção in natura e as grandes propriedades de terra, 

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


Análise de custos e rentabilidade entre a produção de uvas Pinot Noir e BRS Carmem em uma 

 propriedade familiar de Monte Belo do Sul – RS 

Bem, F.; Camossa, F. 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 3, Jul/Set - 2017.                                     ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

343 

mas também a agricultura familiar, as empresas que processam os produtos e vendem aos 

consumidores. 

Dessa forma, o conceito agronegócio engloba os fornecedores de bens e 

serviços para a agricultura, os produtores rurais, os processadores, os 

transformadores e distribuidores e todos os envolvidos na geração e no fluxo 

dos produtos de origem agrícola até chegarem ao consumidor final. 

Participam também desse complexo os agentes que afetam e coordenam o 

fluxo dos produtos, como o governo, os mercados, as entidades comerciais, 

financeiras e de serviços. (MENDES e PADILHA JUNIOR, 2007, p. 46). 

  

 Todos estes processos citados por Mendes e Padilha Junior (2007) são elementos de 

um sistema de agronegócio, que formam uma cadeia entre consumidores e fornecedores. 

Segundo Callado (2015, p. 5), cada um desses setores possui características particulares. No 

entanto, todos formam uma estrutura sistêmica de interdependências, em que o sucesso de 

todos está vinculado ao êxito das partes individuais. A lógica de um sistema agroindustrial 

está apresentado na            Figura 1. 

 Para Lopes (2012), o empreendimento rural está inserido em um sistema complexo, 

constituído por vários agentes com características distintas e todos os segmentos da cadeia 

produtiva visa ao consumidor final, que muda constantemente seus hábitos de consumo e é 

exigente quanto a qualidade dos produtos adquiridos. Segundo os autores, agronegócio utiliza 

várias formas de tecnologia para obter níveis elevados de produção, as condições tecnológicas 

influenciam na competitividade do negócio, portanto, acompanhar a evolução tecnológica é 

essencial para a sobrevivência e eficácia da propriedade rural. Entretanto, para que isso seja 

possível, é indispensável que alguma empresa ou alguém forneça tais elementos.  

O agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia mundial, principalmente nos 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, assegurando o alimento para as pessoas e 

sua manutenção, além disso, colabora para o crescimento da exportação e do país que o 

executa. Conforme Lopes (2012), o setor agroindustrial brasileiro é um dos mais antigos e 

tradicionais e as transformações que vem ocorrendo em todo o mundo estão sendo absorvidos 

por muitos empreendimentos rurais nacionais, favorecendo excelentes possibilidades de 

negócios aos empreendimentos e aumentando a concorrência interna. 
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                                 Figura 1: Sistema Agroindustrial 

Fonte: Mendes e Padilha Junior (2007, p. 46) 

  

2.1 A vitivinicultura no Brasil 

  

 O Brasil, segundo a Wines of Brasil (2016), é o quinto maior produtor vitivinícola do 

Hemisfério Sul, vem produzindo vinhos desde o começo de sua colonização. Mas foi a 

chegada dos imigrantes italianos, em 1875, que trouxe importância à atividade, especialmente 

no Rio Grande do Sul, que é o maior polo vitivinícola brasileiro, responsável por cerca de 

90% da produção nacional de vinhos e espumantes. A indústria vitivinícola brasileira é 

formada por cerca de outras 1.000 vinícolas, a maioria instalada em pequenas propriedades 

(média de 2 hectares por família), dedicando-se à produção de vinhos de mesa ou artesanais. 

Ao todo, entre variedades viníferas e comuns, a área coberta por vinhedos no país é de 80.000 

hectares, em polos localizados de norte a sul (WINES OF BRASIL, 2016). A Figura 2 

apresenta a evolução do cultivo de videiras no Brasil. 
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Figura 2: Área plantada de videiras no Brasil, em hectares 

Fonte: EMBRAPA (2016) 

 

O agronegócio de uvas apresenta muitas particularidades, como exemplo, a 

sazonalidade da colheita, o custo competitivo de produção e o alto padrão de qualidade 

mercadológica do produto. O mercado global é caracterizado por clientes e consumidores 

exigentes e seu ambiente competitivo é mais dinâmico e menos previsível (LIMA, 2007). 

 

2.1.1 Vitivinicultura no Rio Grande do Sul 

  

 A União Brasileira de Vitivinicultura – UVIBRA (2016), divulgou dados estatísticos 

sobre a produção de uvas e a elaboração de vinhos no ano de 2015 no estado do Rio Grande 

do Sul, conforme demonstrado na Figura 3.  

 

 

Figura 3: Produção de uvas, elaboração de vinhos e derivados no Rio Grande do Sul 

Fonte: Adaptado de UVIBRA (2016) 
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 De fato, é possível constatar que produção de uvas comuns, conhecidas também como 

híbridas e americanas, corresponde a 90% de toda produção no estado no ano de 2015. A 

denominação "uvas comuns" é utilizada no Brasil para todas as cultivares de uvas americanas 

e híbridas de diferentes espécies de Vitis Vinífera. De maneira geral, estas videiras 

caracterizam-se por apresentar elevada produtividade e alta resistência às doenças que atacam 

as cultivares de Vitis Vinífera. (EMBRAPA, 2016).  

 Atualmente, o segmento vitivinícola representa grande importância na economia e no 

desenvolvimento de diversos municípios da Serra Gaúcha. Nesse sentido, o desenvolvimento 

das vinícolas, a modernização dos parreirais e do processo de colheita, fomentou a criação e 

empreendimentos turísticos associados ao enoturismo e à enogastronomia. 

 

2.1.2 Variedades de uvas 

 

 A produção de uvas está distribuída entre as cultivares vinífera, utilizada para a 

produção de vinhos e espumantes. Dentre as cultivares americanas e híbridas, usadas para 

elaboração de vinhos de mesa, suco e uma pequena parte para consumo in natura; observa-se 

a variedade americana inserida no grupo das tintórias e as variedades híbridas contendo o 

grupo das uvas brancas (MELLO, 2013). Segundo classificação feita pela Embrapa (2016), 

são exemplos a serem consideradas no grupo das viníferas e no grupo das híbridas e 

americanas as uvas apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Exemplos de classificação de variedades de uvas 

VARIEDADES HÍBRIDAS E AMERICANAS 

Isabel Jacquez Seibel 

Concord Couderc Tinto Moscato Embrapa 

Bordô BRS Violeta BRS Lorena 

Rúbea BRS Carmem Niagra Branca 

Herbemont BRS Cora Couderc 13 

VARIEDADES VINÍFERAS 

Cabernet 

Sauvignon Pinotage Gewurztraminer 

Merlot Riesling Itálico Flora 

Cabernet Franc Chardonnay Chenin Blanc 

Pinot Noir 

Moscato 

Branco Prosecco 

Tannat Trebbiano Sauvignon Blanc 

              Fonte: EMBRAPA (2016) 
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Em decorrência de todo o trabalho manual e todo o cuidado que uma videira necessita, 

a parreira é considerada uma planta nobre, onde consegue gerar frutos de alta qualidade e 

capazes de produzir vinhos e espumantes que agradam os paladares mais refinados. Além de 

todo o processo da viticultura ser muito grandioso, os parreirais enfeitam de forma 

deslumbrante as paisagens montanhosas da Serra Gaúcha, formando paisagens que atraem 

milhares de turistas todos os anos. 

 

2.1.3 Sistemas de condução da videira 

  

 No momento da implantação do parreiral, a escolha do sistema de condução do 

vinhedo pode afetar significativamente no crescimento vegetativo da videira, na produtividade 

do vinhedo e na qualidade da uva e do vinho. (EMBRAPA, 2016). No Rio Grande do Sul, os 

sistemas de condução mais utilizados são a latada e o espaldeira. 

De acordo com Miele e Mandelli in Falcade e Kuhn (2003), o sistema de condução 

latada proporciona um grande número de cachos e alta produtividade e proporciona o 

desenvolvimento de videiras vigorosas, porém o custo de implantação e de manutenção são 

elevados, o dossel vegetativo é horizontal e é formada pela posteação (colocação dos postes 

para condução do parreiral) e pelo aramado, conforme exemplificado na Figura 4.  

 

a) cantoneira; b) postes externos; c) rabichos;  d) poste interno; e) cordoalha;  f) porta-fio;                    

g) fio de rabicho; h) frutifio. 

 
Figura 4: Vista superior de uma estrutura de latada  

Fonte: Miele e Mandelli in Falcade e Kuhn (2003, p. 58) 
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A Embrapa (2016) aponta como vantagens do sistema de condução latada o 

desenvolvimento de videiras vigorosas; o fato de que, geralmente, possuem grande carga de 

gemas, proporcionando elevado número de cachos e alta produtividade; a boa rentabilidade 

econômica, em função de sua boa produtividade; e a maior proteção dos cachos, pois não 

ficam expostos a radiação solar. No mesmo sentido, o estudo apresenta como principais 

desvantagens o fato de os custos de implantação e de manutenção serem elevados; a posição 

do dossel vegetativo e dos frutos causam transtornos à execução das práticas culturais; e a 

característica de que o sistema de sustentação necessita ser forte para suportar o peso do 

dossel vegetativo, da produção e o impacto do vento. 

 No sistema de condução espaldeira, conforme Miele e Mandelli in Falcade e Kuhn 

(2003), a estrutura de cada fileira é independente, adapta-se bem ao hábito vegetativo da 

maior parte das viníferas, o custo de implantação é menor que a latada, o dossel vegetativo é 

vertical, as varas são atadas horizontalmente aos fios de sustentação do vinhedo, conforme 

apresentado na Figura 5. 

 

a) poste externo; b) poste interno; c) fio ovalado; d) frutifio; e) fio móvel do dossel. 

 
Figura 5: Vista frontal de uma estrutura de espaldeira  

Fonte: Miele e Mandelli in Falcade e Kuhn (2003, p. 60) 

 

 

A Embrapa (2016) destaca como vantagens do sistema de condução espaldeira o fato 

de as variedades viníferas se adaptarem bem neste sistema de condução; a facilidade de adotar 

operações mecanizadas, por causa da estrutura do parreiral; a possibilidade de o parreiral ser 

ampliado aos poucos, pois a estrutura de cada fileira é independente; e o fato de o custo de 

implantação ser menor que o do sistema latada. Por sua vez, o estudo aponta como 

desvantagens a densidade de ramos geralmente ser muito elevada; e a necessidade de 
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compensar a perda exagerada da produtividade com elevada carga de gemas, o que pode 

aumentar o sombreamento e diminuir a qualidade da uva e do vinho. 

 

2.1.4 Tratos culturais e de manutenção do vinhedo 

Após a escolha do sistema de condução do parreiral e do cultivo a ser produzido, 

inicia a preparação para a produção da uva. São várias as etapas deste processo, porém alguns 

são indispensáveis para completar o ciclo até a colheita. A Figura 6 apresenta as etapas mais 

importantes para o cultivo da videira. 

 
Figura 6: Etapas para o cultivo da videira. 

Fonte: EMBRAPA (2016) 

 

O solo do vinhedo pode ser mantido coberto, por meio da manutenção da vegetação 

natural, mas na época do florescimento da uva, deve-se roçar a vegetação para a videira não 

sofrer concorrência das plantas infestantes, além de proteger o solo contra a erosão, reter 

maior umidade e incorporar matéria orgânica ao solo, através da decomposição dos materiais 

(POMMER, 2003). 

A adubação da videira é importante, porque interfere de modo determinante nos 

aspectos qualitativo e quantitativo da produção. A videira é cultivada em diferentes tipos de 

solo e em cada um deles a adubação apresenta reações diversas (POMMER, 2003).  Neste 

sentido, Falcade e Kuhn (2003) aconselham a fazer regularmente uma análise de solo, com a 

finalidade de identificar o grau de suficiência e deficiência dos nutrientes. 

 Aproximadamente 15 dias antes da brotação é necessário fazer uma poda de inverno, 

para deixar a planta mais aberta, com boa distribuição dos ramos, permitindo uma boa 

ventilação e penetração de luz (MEIRELLES e RUPP, 2005).  

 A colheita da uva somente acontece quando ela atingir o estágio ótimo para consumo, 

ou seja, é analisado a aparência, aroma, sabor e textura antes da colheita ser efetuada. 

Diferentemente dos pêssegos, maças e mangas que podem ser colhidos verdes e sofrem um 

processo de amadurecimento após a colheita (POMMER, 2003). A colheita da uva é realizada 

manualmente com ajuda de uma tesoura, apropriada para corte dos cachos. No Rio Grande do 

Sul, a safra ocorre nos meses de janeiro e fevereiro. 
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2.1.5. Análise dos custos na vitivinicultura 

 

A análise de custos permite controlar econômico e financeiramente as atividades 

produtivas e vai além dos registros e finalidades da contabilidade geral. Conforme Callado 

(2015), ela estabelece padrões e orçamentos, comparações entre o custo real e o custo orçado, 

auxilia na formação dos preços e no controle da quantidade que deve ser produzida.  

A determinação dos custos é feita com várias finalidades, para o empresário rural 

serve para auxiliar na administração da escolha das culturas a serem plantadas e das 

tecnologias a serem utilizadas em seu processo produtivo. Já para o governo e entidades de 

classe, pode contribuir para a fixação de preços mínimos e para o cálculo de necessidades de 

crédito (SILVA, 2013). 

De acordo com Crepaldi (2012, p. 162), a análise de custos 

permite ao empresário rural conhecer a lucratividade de sua empresa. Na 

análise dos custos operacionais, o empresário rural vai detectar boa parte das 

causas de sucesso ou insucesso de seu negócio, podendo, através deles, 

aumentar ainda mais seus lucros ou corrigir problemas que estão provocando 

prejuízos. 

A análise de custos começa a ser desenvolvida através da coleta de dados, partindo da 

identificação e organização das atividades operacionais de um negócio, com a finalidade de 

auxiliar o administrador na tomada de decisões e planejamento. 

A apuração de custos no agronegócio apresenta uma de suas maiores 

dificuldades de implantação e desenvolvimento devido à necessidade de 

rigor no controle dos seus elementos de forma a obter uma correta 

apropriação dos custos de cada produto, principalmente sobre os gastos 

gerais, que devem ser rateados pelos diversos produtos cultivados 

(CALLADO, 2015, p. 87). 

 A primeira etapa para a análise é a classificação dos custos, fundamental para a 

empresa rural, assim como para qualquer outra empresa e auxilia nas tomadas de decisões, 

uma vez que, o objetivo principal de qualquer atividade econômica é o lucro e o domínio dos 

custos de produção é indispensável para alcançar este resultado positivo.  
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2.2.1 Classificação e gestão dos custos 

 

A classificação dos custos pode ser de diferentes formas e nomenclaturas, depende da 

literatura utilizada e do tipo de produção analisada, bem como a necessidade de apresentação 

dos resultados. Crepaldi (2012, p. 289) apresenta que os custos a serem considerados vão 

depender da finalidade que tem em vista, da decisão que precisa tomar. 

Conforme Crepaldi (2012, p. 101), “todos os gastos realizados com os produtos 

agrícolas, até que estes estejam prontos, são custos; a partir daí, são despesas”. Neste sentido, 

Marion (2014, p. 17) afirma que consideram-se custo de cultura todos os gastos identificáveis 

direta ou indiretamente com a cultura (ou produto), como sementes, adubos, mão de obra 

(direta ou indiretamente), combustível, depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na 

cultura, serviços agronômicos e topográficos etc. Como despesa do período entendem-se 

todos os gastos não identificáveis com a cultura, não sendo, portanto, acumulados no estoque 

(culturas temporárias), mas apropriados como despesa do período. São as despesas de venda 

(propaganda, comissão de vendedores...), despesas administrativas (honorários dos diretores, 

pessoal de escritório...) e despesas financeiras (juros, taxas bancárias...). 

Para Crepaldi (2012), os custos podem ser classificados como fixos e variáveis, 

dependendo de sua variação quantitativa e de acordo com o volume produzido. Sendo que os 

custos fixos não variam proporcionalmente ao volume produzido e em sentido contrário, os 

custos variáveis variam proporcionalmente ao volume produzido. Nesse sentido, Silva (2013, 

p. 56) evidencia que custos fixos são aqueles que ocorrem sempre, independentemente da área 

plantada ou tecnologia utilizada; existem mesmo que não haja produção. Entre eles estão 

salários e encargos da mão de obra permanente, depreciação de máquinas, implementos e 

benfeitorias, impostos (ITR), taxa (conservação e riscos) e juros sobre o capital fixo. Por sua 

vez, os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida.  

Crepaldi (2012, p. 103) apresenta que custos diretos são aqueles que podem ser 

diretamente (sem rateio) apropriados aos produtos agrícolas, bastando existir uma medida de 

consumo (quilos, horas de mão de obra ou de máquina, quantidade de força consumida etc.). 

De modo geral, identificam-se aos produtos agrícolas e variam proporcionalmente à 

quantidade produzida. Podem ser apropriados diretamente aos produtos agrícolas porque há 

uma medida objetiva do seu consumo nesta produção. No mesmo sentido, o autor afirma que 

os custos indiretos, para serem incorporados aos produtos agrícolas, necessitam da utilização 

de algum critério de rateio. 
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 Aspectos relacionados à gestão de custos igualmente é um tema relevante para as 

empresas, onde é realizado o controle dos gastos incorridos no processo produtivo, que devem 

ter seus conceitos como uma ferramenta de trabalho, aliado aos negócios para se obter maior 

lucratividade. De acordo com Santos (2011) nos dias de hoje sobreviver no regime capitalista, 

não é tarefa simples. Conforme Cortiano, 2014, não há como uma empresa trabalhar sem 

conhecer, entender e controlar seus custos. A partir dessa premissa, é possível abordar o 

processo de gestão voltado para uma eficaz administração com base nos custos.  

 Para Fontoura (2013) devido ao aumento considerável das informações, tornou-se 

mais complexo os controles empresariais. As informações de custos necessitam de atenção 

mais detalhada no controle e demonstração das informações. Com a evolução dos negócios, o 

sistema de informações de custos também tem que passar por constante revisão, e como todo 

processo organizacional os sistemas de informação devem passar por um processo de 

melhoria continua. 

 

2.2.2 Análises de rentabilidade 

 

 Devido à globalização e a forte concorrência, planejar e realizar certos investimentos é 

fundamental para manter-se no mercado e aumentar seus índices de lucratividade. Na ótica 

financeira se pensa somente em aumentar o capital, mas deve-se olhar para os investimentos 

em diversos ângulos e um deles é levar em consideração a qualidade dos serviços prestados, 

ambientes melhores além dos resultados financeiros esperados. 

 Os investimentos são ações diversas, realizadas com expectativa de receber retorno 

positivo oriundos do capital investido em um determinado período de tempo. Conforme Bruni 

e Fama (2008), um investimento pode ser caracterizado como um sacrifício hoje em prol da 

obtenção de uma série de benefícios futuros. 

A rentabilidade precisa ser vista como um resultado de estratégias favoráveis para se 

alcançar o retorno financeiro. Conforme Kay, Edwards e Duffy (2014, p. 19), o lucro é 

necessário para pagar as despesas de sustento e impostos da família, aumentar o patrimônio 

líquido, diminuir a dívida e consumidor e analisar se existe um ambiente favorável para o 

crescimento do negócio rural ou empresarial. Ainda segundo os autores, a lucratividade é 

analisada comparando-se rendas e despesas. A renda rural líquida alta é geralmente uma meta 

importante do gestor rural, embora não necessariamente a única. 
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Lopes (2012, p. 34) pondera que muitos dos empreendimentos rurais não têm geração 

de informações precisas e em tempo necessário para quando são solicitadas, e isso torna-se 

um gargalo para o processo de planejamento e gestão estratégica. Alinhado a esse raciocínio, 

Callado (2015, p. 163) enfatiza que ter informação e bem utilizá-la é um diferencial 

importante para o mercado competitivo em que a maximização do lucro, percepção do 

entorno, a informação privilegiada e a estratégica são pontos relevantes e devem ser 

considerados. Dessa maneira, ao medir a rentabilidade comparando as receitas e despesas, é 

possível identificar se o empreendimento é lucrativo ou não e a partir disto diagnosticar se o 

resultado é satisfatório para o empreendimento rural, encontrando as melhores formas de 

investir os recursos ou reduzir as dívidas. A Figura 7 apresenta um exemplo de medidas a 

serem tomadas para diagnosticar um problema de rentabilidade em um empreendimento rural. 

Para obtenção de lucro no agronegócio, assim como qualquer outro ramo de atividade, 

é necessária uma eficiente gestão de custos. Conforme Callado (2015, p. 88), os sistemas de 

custos são provedores de informações para que a gerência possa tomar decisões mais corretas 

possível, permitindo a identificação de gastos que estejam reduzindo a rentabilidade da 

exploração. Corroborando com essa linha, Lopes (2012, p. 116) pondera que um gestor 

preparado aos riscos e às especificidades rurais possui maiores chances de obter sucesso no 

negócio agrícola. 

 

 

Figura 7: Procedimento para diagnosticar um problema comercial rural 

Fonte: Kay, Edwards e Duffy (2014, p. 99) 
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Objetivando a evidenciação da rentabilidade dos produtos, a margem de contribuição 

se apresenta como uma técnica relevante. Conforme Megliorini (2011, p. 51), a empresa só 

começa a ter lucro quando a margem de contribuição dos produtos vendidos supera as 

despesas e os custos fixos do exercício. Assim, essa margem pode ser entendida como a 

contribuição dos produtos à cobertura dos custos e despesas fixos e ao lucro. Na análise da 

rentabilidade de cada produto, a margem de contribuição é uma forma eficiente para a tomada 

de decisão, considerando que os custos e receitas são apresentados de forma adequada pelo 

administrador do negócio, independente do ramo de atividade em que ele se encontra. 

Depois de encontrada a margem de contribuição dos produtos, é relevante determinar 

o ponto de equilíbrio da empresa. Conforme Izidoro (2015, p. 47), o ponto de equilíbrio é uma 

técnica utilizada para se estimar qual é o nível ideal de vendas que a empresa precisa ter para 

que possam ser pagos todos os custos e despesas. É vendendo acima do ponto de equilíbrio 

determinado que a empresa passa a ter lucro. Para Crepaldi (2012), os objetivos dos pontos de 

equilíbrio são fornecer informações para um bom gerenciamento da empresa, sendo que o 

ponto de equilíbrio financeiro apresenta quanto a empresa terá de vender para não ficar sem 

dinheiro e no ponto de equilíbrio econômico mostra a rentabilidade real que a atividade 

escolhida traz. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Para a fundamentação teórica deste trabalho, foram utilizadas consultas em fontes 

secundárias de dados, com a utilização de artigos, livros e sites especializados. A realização 

da escolha adequada das fontes e do apanhado bibliográfico fez-se necessário no incremento 

da pesquisa.  

Como delineamento da pesquisa, foram realizados estudos de natureza qualitativa, de 

nível exploratório, utilizando como estratégia um estudo de caso.  O processo de coleta de 

dados foi realizado através de questionário semiestruturado, além de análise de documentos 

referentes à safra analisada, tendo sido os dados analisados através de análise de conteúdo. A 

pesquisa também possui a natureza quantitativa, de nível descritivo, baseada em observação 

direta e em um questionário semiestruturado. 

A metodologia utilizada caracteriza-se como descritiva, uma vez que objetiva 

identificar as principais características da propriedade rural, como também a produção e o 
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possibilidade de utilização de técnicas de custos na produção de uvas viníferas. Nesse sentido, 

Malhotra (2011) destaca que a pesquisa descritiva visa conhecer e interpretar a realidade, 

através da observação, descrição e interpretação de elementos sem que haja intervenção para 

modificá-la. Foi utilizada também a lógica da pesquisa exploratória, tendo como finalidade 

estabelecer métodos e critérios para a confecção da pesquisa.  

 Para consolidar os referenciais bibliográficos obtidos, foi realizado um estudo de caso. 

A escolha pela realização de um estudo de caso nasce da intenção de verificar diferentes 

propósitos na utilização dos métodos de custeios e unidades e analisa-las de formas diferentes, 

ou seja, adotar diferentes métodos de custeio com diferentes intenções de uso. Segundo Yin 

(2015), o local piloto represente o mais complicado dos casos reais, de forma que 

aproximadamente todas as questões relevantes da fase de coleta de dados serão encontradas 

neste local. O estudo de caso piloto auxilia os pesquisadores na hora de aprimorar os planos 

para a coleta de dados tanto em relação ao conteúdo dos dados quanto aos procedimentos que 

devem ser seguidos. No processo de levantamento dos dados, foram realizadas entrevistas 

com o proprietário, através de um questionário semiestruturado, abordando todas as etapas 

necessárias para o cultivo de uvas em uma safra. Mais especificamente, como na Serra 

Gaúcha ocorre apenas uma safra por ano, cujo período de colheita ocorre entre os meses de 

Janeiro e Fevereiro, o período analisado denomina-se “Safra 2014-2015”, tendo em vista a 

necessidade de manejo dos parreirais durante todo o ano, culminando com a colheita no ano 

seguinte.  

Para o alcance do objetivo central, que tange às análises de custos, foram coletadas 

informações da produção e dos custos para realizar uma análise no custo da produção e no 

custo do produto vendido pelo método de custeio variável, preconizadas por Martins (2010) 

além da análise da rentabilidade dos produtos comercializados. Para a análise da rentabilidade 

das cultivares analisadas, foi utilizada a análise da margem de contribuição. Para Martins 

(2010, p. 195), a margem de contribuição é a diferença entre a receita e o custo variável de 

cada produto, ou seja, o valor que cada unidade traz à empresa de saldo. A importância da 

margem de contribuição advém da necessidade de saber o lucro por unidades que cada 

produto propõe, provendo informações relevantes aos gestores na tomada de decisão, em 

aumentar ou diminuir a produção, reduzir ou cortar custos que proporcione o objetivo 

almejado. Foi realizada, ainda, a análise da gestão de custos, realizou-se a análise do custo, 

volume, lucro, calculando e analisando os resultados do Ponto de Equilíbrio e da Margem de 

Segurança, conforme a literatura vigente. Segundo Bornia (2010, p.58), “o ponto de 
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equilíbrio, ou ponto de ruptura, é o nível de vendas no qual o lucro é nulo”. Dessa forma, o 

ponto de equilíbrio representa a quantidade de produtos que devem ser obtidos para que a 

propriedade não apresente prejuízos. Segundo Bruni e Famá (2008, p. 208), “a margem de 

segurança consiste na quantia ou índice das vendas que excedem o ponto de equilíbrio da 

empresa”, ou seja, mostra o quanto a empresa deve trabalhar acima do ponto de equilíbrio.  

Após a coleta de todos os dados, os resultados foram calculados em planilhas 

eletrônicas, utilizando a planilha eletrônica Microsoft Excel. Para facilitar a visualização 

dos resultados e dos comentários, foram elaboradas tabelas para evidenciação dos dados, 

possibilitando posterior análise.  

 

4. Estudo de caso 

  

 Neste capítulo será desenvolvido um estudo de caso numa pequena propriedade rural 

familiar, localizada na comunidade Nossa Senhora do Rosário, no município de Monte Belo 

do Sul – RS. Com área total de 12 hectares a única atividade econômica é a produção de uvas 

onde compreende apenas 5,31 hectares produtivos, o restante da propriedade é coberto por 

vegetação nativa e benfeitorias. Ao todo são produzidas nove cultivares diferentes entre as 

variedades viníferas, americanas e hibridas, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Variedades produzidas na propriedade, safra 2015/2016 

Cultivares Conduçã

o 

Área 

(m
2
) 

Produção 

(kg) 

Prosecco Latada 4.968 9.010 

Riesling 

Itálico 

Latada 5.619 7.499 

Riesling 

Itálico 

Espaldei

ra 

3.839 4.394 

Pinot Noir Latada 2.044 1.908 

Pinot Noir Espaldei

ra 

3.213 1.324 

Chardonay Latada 6.719 3.121 

Chardonay Espaldei

ra 

2.545 525 

Jacquez Latada 9.123 6.340 

Isabel Latada 5.091 10.350 

Concord Latada 1.910 2.350 

BRS 

Carmem 

Latada 3.852 9.680 

BRS Cora Latada 4.156 5.020 

 

53.079 61.521 

            Fonte: Elaborado pelos autores 
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 Pensando em aumentar a receita com a venda de uvas, o produtor rural quer ampliar a 

produção, substituindo os parreirais mais antigos por cultivares que produzem maior 

quantidade e qualidade. Das cultivares produzidas na propriedade, duas foram escolhidas 

neste estudo para análise de viabilidade de ampliação da produção. 

 O Pinot Noir (Figura 8) é a cultivar que ocupa atualmente a menor área de produção 

na propriedade. Contudo, é a mais procurada pelas indústrias de processamento de 

espumantes e vinhos. 

  A variedade BRS Carmem (Figura 9) pertencente a cultivar americana (conhecida 

também como comum). Como uma das principais preocupações do viticultor é a facilidade de 

venda do seu produto, ele estaria disposto em aumentar a produção da variedade americana se 

esta realmente for mais rentável que a variedade vinífera. 

 

 

Figura 8: Cacho da cultivar Pinot Noir 

Fonte: EMBRAPA (2016) 

 

Figura 9: Cacho da cultivar BRS Carmem 

Fonte: EMBRAPA (2016) 

 

 Nesse sentido, serão buscadas evidências da rentabilidade de cada uma destas duas 

cultivares apresentadas, buscando elementos para a tomada de decisão acerca da ampliação da 

área produtiva com base na rentabilidade apresentada, baseado em análises de custos. 
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4.1 .Apuração da receita por cultivar analisada 

 

O clima foi o principal obstáculo para a produção da safra 2015/2016, onde na época 

da formação dos cachos, nos meses de outubro e novembro as chuvas ocorreram acima do 

normal prejudicando a floração e tornando-se ineficiente a aplicação dos insumos. Poucos 

viticultores conseguiram manter a produção, e a uva nesta safra atípica se tornou uma matéria-

prima escassa. Em função disso, o preço de venda da fruta ficou diferente do preço mínimo 

estabelecido pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Devido à baixa 

quantidade do produto, as empresas de processamento de sucos, vinhos e espumantes 

acabaram ofertando um valor maior para não perder a principal matéria-prima do seu produto 

e acabar comprometendo a produção e o seu mercado durante os próximos anos. 

Na propriedade analisada, a produção teve perda da quantidade produzida se 

comparada com a safra 2014/2015, devido a propagação do míldio (doença fúngicas). Apesar 

disso, o preço unitário do produto na safra 2015/2016 foi satisfatório para o produtor rural, 

conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Comparação entre safra 2014/2015 e safra 2015/2016 

 

BRS CARMEM PINOT NOIR 

Safr

a 2014/2015 

Safr

a 2015/2016 

Safr

a 2014/2015 

Sa

fra 

2015/2016 

Quantidade produzida 

(kg) 

7.34

0 

9.68

0 

5.96

0 

1.

908 

Preço unitário de venda 

(por kg) 

R$ 

0,70 

R$ 

1,40 

R$ 

2,83 

R$ 

4,74 

Faturamento 
R$ 

5.138,00 

R$ 

13.552,00 

R$ 

16.866,80 

R$ 

9.043,92 

Área de produção 

(hectares) 

0,25

7 

0,38

5 

0,20

4 

0,

204 

Quantidade produzida 

(em kg) 

28.6

05 

25.1

30 

29.2

16 

9.

335 

   Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A cultivar Pinot Noir foi a variedade que apresentou maior perda de produção nas 

duas safras analisadas, produzindo quase 20.000 kg a menos que na safra anterior. Apesar da 

redução no volume de produção, o preço de venda ao quilo aumentou 67,5%, quando 

comparado com o anterior. No caso da BRS Carmem, observou-se um aumento da área 

produzida, mas se comparado pela produção em hectares teve uma redução de 

aproximadamente 3.500 quilos e seu preço de venda ao quilo dobrou se comparada com a 
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safra 2014/2015. A Tabela 4 apresenta a quantidade produzida e a receita com a produção das 

uvas da variedade BRS Carmem e Pinot Noir. Tais dados serão utilizados com o intuito de 

analisar a cultivar que apresenta maior rentabilidade para posterior ampliação da produção. 

Para tanto, foram apurados os dados da safra 2015/2016, período este que teve início em 

abril/2015, período este onde foram iniciados os cuidados com os parreirais (poda e 

amarração), englobando os valores despendidos na atividade até março/2016, período este que 

representa o final da colheita da uva. 

 

Tabela 4: Receita total bruta referente a safra 2015/2016 

  BRS 

CARMEM 

PIN

OT NOIR 

OUT

RAS UVAS 
TOT

AL 

Área de produção 

(hectares) 
0,385 

0,2

04 
4,72 5,31 

Quantidade 

produzida (kg) 
9.680 

1.9

08 

49.93

3 

61.52

1 

Preço unitário 
R$ 

1,40 

R$ 

4,74 

R$ 

2,14 
- 

Faturamento 
R$ 

13.552,00 

R$ 

9.043,92 

R$ 

106.969,90 

R$ 

129.565,82 

Receita bruta por 

hectare 

R$ 

35.200,00 

R$ 

44.332,94 

R$ 

22.663,11 

R$ 

24.400,34 

Produção por 

hectare (kg) 

           

25.143  

9.3

53 

10.57

9 

11.58

6 

   Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com base nas informações apresentadas, observa-se que a BRS Carmem apresenta 

uma receita bruta maior que o Pinot Noir. Projetando a produção de 1 hectare de cada 

cultivar, o Pinot Noir apresentaria receita bruta de R$ 44.000,00, enquanto a BRS Carmem 

teria receita bruta de R$ 35.000,00. Contudo, em função do menor preço de venda, a BRS 

Carmem teria que produzir 16.000 quilos a mais do que o Pinot Noir para atingir esta mesma 

receita bruta. Ao analisar esses dados, a Pinot Noir seria escolhida pelo produtor rural para 

ampliação da produção. Contudo, é necessário analisar todos os custos envolvidos na 

produção de cada variedade que serão apresentados no decorrer deste trabalho.  

 

4.2 Identificação dos custos fixos e variáveis 

 

São consideradas como custo fixo todas os gastos que não possuem identificação 

com o volume de produção das cultivares BRS Carmem e Pinot Noir, os quais são necessárias 

para todas as variedades cultivadas na propriedade. Foram identificados os equipamentos, 
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benfeitorias e máquinas agrícolas utilizadas na propriedade que são classificadas como 

imobilizado. A partir destes dados, calculou-se a depreciação conforme a vida útil do bem e o 

preço de aquisição. O valor da depreciação será considerado pelo período de 12 meses (anual) 

que correspondem a safra 2015/2016 deste estudo de caso. Na Tabela 5, estão apresentados os 

cálculos realizados para a depreciação. 

 

Tabela 5: Relação de bens e sua respectiva depreciação. 

Descrição 
Val

or 

V

ida útil 

(em anos) 

Taxa 

anual de 

depreciação 

Deprec

iação anual 

Trator R$ 

49.000,00 

2

5 

4,00% R$ 

1.960,00 

Pulverizador R$ 

8.000,00 

2

0 

5,00% R$ 

400,00 

Lâmina de trator R$ 

1.250,00 

3

5 

2,86% R$ 

35,71 

Distribuidor de calcário  R$ 

900,00 

3

0 

3,33% R$ 

30,00 

Roçadeira tratorizada R$ 

4.890,00 

4

0 

2,50% R$ 

122,25 

Subsolador R$ 

800,00 

4

0 

2,50% R$ 

20,00 

Perfurador de solo 

tratorizado 

R$ 

5.800,00 

2

5 

4,00% R$ 

232,00 

Raspo basculante R$ 

1.300,00 

3

5 

2,86% R$ 

37,14 

Caixas plásticas (450 

unidades) 

R$ 

14.400,00 

1

5 

6,67% R$ 

960,00 

Reboque agrícola R$ 

1.000,00 

2

0 

5,00% R$ 

50,00 

Reboque agrícola R$ 

800,00 

2

0 

5,00% R$ 

40,00 

Caminhão R$ 

14.500,00 

6

0 

1,67% R$ 

241,67 

Atadora eletrônica R$ 

5.600,00 

1

0 

10,00% R$ 

560,00 

Motosserra para poda R$ 

1.270,00 

6 16,67% R$ 

211,67 

Galpão R$ 

11.000,00 

4

0 

2,50% R$ 

275,00 

Depósito R$ 

7.300,00 

5

0 

2,00% R$ 

146,00 

Roçadeira Manual R$ 

300,00 

2

0 

5,00% R$ 

15,00 

Total    R$ 

5.336,44 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após a apuração da depreciação, foram adicionados a esta rubrica os demais custos 

fixos da propriedade. A Tabela 6 evidencia os custos fixos apurados na safra 2015/2016. 
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Tabela 6:- Custos Fixos 

Custos fixos Valor 

ITR - Imposto Territorial Rural R$ 40,00 

CAR - Cadastro Ambiental Rural R$ 350,00 

Seguro da safra 
R$ 

4.459,70 

Cadastro vitícola R$ 55,00 

Manutenção do Trator 
R$ 

1.400,00 

Tesoura de poda (3 unidades) R$ 360,00 

Tesouras para a colheita (3 unidades) R$ 75,00 

Bacia de colheita de uva (3 unidades) R$ 111,00 

EPI (luvas, máscaras, botas, roupa impermeável) R$ 570,00 

Licenciamento do veículo R$ 187,10 

Salário (3 funcionários) 
R$ 

36.000,00 

Manutenção do pulverizador R$ 230,00 

Depreciação 
R$ 

5.336,44 

  R$ 

49.174,24 

               Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  A parcela mais representativa dos custos fixos é observada no salário dos 3 

funcionários da propriedade, os quais importam em 73% do total dos custos fixos do período. 

O restante está dividido entre a depreciação, seguro da safra, equipamentos não imobilizados 

de pequeno valor, taxas, manutenção de maquinários e outros custos incorridos durante o ano 

correspondente a safra 2015/2016. 

Os custos variáveis dependem da quantidade produzida, portanto serão apresentados 

dados da cultivar BRS Carmem e Pinot Noir separadamente. Para tanto, foi necessário utilizar 

alguns métodos de rateio, pois no caso do combustível, da bobina para atadora, dos vimes e 

da energia elétrica não foi possível apurar por cultivar separadamente, em função de o 

produtor rural somente possuir os valores do custo total, considerando para isso o total da 

produção. Para tanto, foi tomado como base de rateio a área de produção (em ha) utilizada 

para o cultivo de cada tipo de uva. A identificação dos custos variáveis comuns é apresentada 

na Tabela 7. 

A bobina atadora que é uma espécie de bobina de arame, é acoplada a máquina 

atadora com a função de amarrar os galhos das parreiras junto ao aramado da estrutura do 

parreiral, impedindo que os ventos quebrem os galhos produtores de uva. E a vime tem a 

mesma função de amarrar os galhos, porém mais finos daqueles que a atadora amarra. A 
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utilização desta bobina e do vime depende da área do parreiral, por isso que foi utilizado o 

rateio pela área de produção. 

 

Tabela 7: Custos variáveis comuns rateados pela área produzida 

  BRS 

Carmem 

Pinot 

Noir 

Outra

s uvas 

Total 

Bobinas para 

atadora 

R$ 

18,29 

R$ 

9,70 

R$ 

224,01 

R$ 

252,00 

Vimes 

R$ 

52,25 

R$ 

27,73 

R$ 

640,02 

R$ 

720,00 

Energia elétrica 

R$ 

8,71 

R$ 

4,62 

R$ 

106,67 

R$ 

120,00 

Total 

R$ 

79,25 

R$ 

42,05 

R$ 

970,70 

R$ 

1.092,00 

  Fonte: Elaborado pelos autores 

  

 A energia elétrica é pouco utilizada diretamente na produção de uvas, mas é necessária 

para a carga na bateria da máquina atadora, nos galpões para iluminação e para utilização de 

outros equipamentos, motivo pelo qual o rateio também foi o da área produzida.  

 Para rateio do combustível utilizado no trator e caminhão, foram separadas as despesas 

obtidas com cada um dos dois veículos, através das notas de compra. Os gastos com 

combustível utilizado no trator somaram R$ 3.062,00 e o combustível utilizado no caminhão 

foi de R$ 452,00. No caso do combustível utilizado no trator, o seu consumo depende 

principalmente das aplicações de insumos em cada variedade, portanto foi utilizado como 

método de rateio o custo dos insumos, conforme apresentado na Tabela 8. 

  

Tabela 8: Combustível utilizado no trator 

  BRS 

Carmem 

Pin

ot Noir 

Outra

s uvas 

Total 

Rateio pelo custo 

dos insumos 

R$ 

532,22 

R$ 

1.051,33 

R$ 

12.946,45 

R$ 

14.530,00 

4% 7% 89% 100% 

Óleo diesel (trator) 
R$ 

112,16 

R$ 

221,55 

R$ 

2.728,29 

R$ 

3.062,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para o combustível utilizado no caminhão não será considerado o mesmo método de 

rateio utilizado pelo combustível do trator, porque o caminhão é utilizado somente para o 

transporte da uva, tornando-se coerente neste caso o método de rateio por quantidade de 

produção, conforme apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9: Combustível utilizado no caminhão para transporte da uva 

  BRS 

Carmem 

Pinot 

Noir 

Outras 

uvas 

Total 

Quantidade 

produzida (em kg) 

9.680 1.908 49.933 61.521 

16% 3% 81% 100% 

Óleo diesel 

(caminhão) 

R$ 

71,12 

R$ 

14,02 

R$ 

366,86 

R$ 

452,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Para o produtor rural, um dos custos mais significativos da propriedade são os 

insumos e os adubos, considerando que na safra 2015/2016 a quantidade aplicada nos 

parreirais foi bem maiores do que nos outros anos devido os altos índices de chuvas que 

ocorreram. 

 Para cada safra, o viticultor realiza anotações das quantidades de adubos e agrotóxicos 

aplicados em cada cultivar. Com o auxilio das notas de compra, foi possível calcular os custos 

relacionados aos insumos em cada variedade, conforme detalhado na sequencia. 

 

4.2.1 Custos variáveis da cultivar BRS Carmem 

 

O produtor rural da propriedade analisada não realizava nenhum controle especifico 

do consumo de insumos utilizados, tampouco separando os mesmos para cada cultivar. 

Assim, foram realizadas rotinas de identificação e segregação dos mesmos em função de cada 

variedade apresentada, objetivando identificar os custos variáveis de cada uma.  

Segundo dados obtidos junto ao produtor rural, nos anos em que o clima favorece 

sem tantas chuvas no período de aplicação dos insumos, a variedade BRS Carmem pode 

receber aplicação a cada 15 dias, por ser bem resistente a doenças. Em função da ocorrência 

de excessos de chuvas no momento da floração dos cachos no período analisado, foi 

necessário aplicar insumos até duas vezes por semana para a parreira conseguir manter os 

cachos e conservá-los sadios, fator este que aumentou significativamente o consumo de 

agrotóxicos e consequentemente os custos. Na Tabela 10, estão os custos de aquisição de cada 

insumo aplicado na cultivar, além de identificada a quantidade utilizada de cada insumo e o 

custo total.  
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Tabela 10: Adubos, herbicidas e fungicidas utilizados na variedade BRS Carmem 

Descrição Quan

tidade utilizada 

Unid

ade 

Cu

sto unitário 

C

usto Total 

Roundup 0,5 litros R$ 

12,00 

R

$ 6,00 

Fitofos K Plus 0,8 litros R$ 

19,18 

R

$ 15,34 

Zetanil WG 0,9 kg R$ 

58,00 

R

$ 52,20 

Academic 2 kg R$ 

28,00 

R

$ 56,00 

Folpan Agricur 1,1 kg R$ 

28,00 

R

$ 30,80 

Polyran DF 0,5 kg R$ 

23,00 

R

$ 11,50 

Manzate WG 1,2 kg R$ 

22,00 

R

$ 26,40 

Harpon 130 g R$ 

0,29 

R

$ 37,70 

Tutor 4 kg R$ 

29,00 

R

$ 116,00 

Formicida 50g 6 pacot

e 

R$ 

0,38 

R

$ 2,28 

Sulfamo 100 kg R$ 

1,78 

R

$ 178,00 

Total R

$ 533,22 

          Fonte: Elaborado pelos autores 

  

 O produtor rural da propriedade analisada anota a quantidade de insumos utilizada em 

cada aplicação, por ser uma exigência das empresas onde é fornecida a uva.  Com base nisso, 

para chegar ao custo total, foi realizado o levantamento das notas de compra destes insumos. 

Os custos variáveis totais da variedade BRS Carmem estão demonstrados na Tabela 11, 

conforme apuração de resultados apresentada anteriormente. 

 

Tabela 11: Custos variáveis totais no cultivo BRS Carmem 

Custos Variáveis Valor 

Funrural R$ 311,70 

Insumos R$ 532,22 

Combustível R$ 183,28 

Bobinas para atadora R$ 18,29 

Vimes R$ 52,25 

Energia elétrica R$ 8,71 

Custo variável total R$ 1.106,44 

Custo variável unitário (por kg) R$ 0,11 

                 Fonte: Elaborado pelos autores 
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O Funrural não precisa de método de rateio porque é aplicado 2,3% sobre a receita 

bruta total do produto vendido e descontado da receita bruta. 

Considerando os insumos e os métodos de rateio, o custo variável total da BRS 

Carmem totaliza R$ 1.106,44, se dividido pela quantidade produzida, é possível analisar que 

para cada quilo de uva vendido R$ 0,11 é considerado como custo variável desta cultivar. 

 

4.2.2 Custos variáveis da cultivar Pinot Noir 

 

Da mesma forma que na análise anterior, foram operacionalizadas rotinas de 

segregação dos custos variáveis para esta cultivar, uma vez que tal rotina não era realizada 

pelo produtor do caso aqui analisado. Nos tratos da cultivar Pinot Noir, normalmente a 

aplicação de insumos é realizada até duas vezes por semana. Entretanto, na safra analisada, as 

aplicações ocorreram até quatro vezes na semana, em função de que o míldio aparecia 

facilmente na uva por causa das excessivas chuvas, fator este que tornavam ineficiente a 

aplicação de insumos. 

Na Tabela 12, estão descriminados os insumos utilizados na cultivar, com seu 

respectivo custo de aquisição, quantidade utilizada e o custo total para a Pinot Noir na safra 

2015/2016. 

 

Tabela 12: Adubos, herbicidas e fungicidas utilizados na variedade Pinot Noir 

Descrição 

Qu

antidade 

utilizada 

U

nidade 

Custo 

unitário 

Custo 

total 

Roundup 

1,0

0 

lit

ros R$ 12,00 

R$ 

12,00 

Dithane 

2,4

0 

k

g R$ 16,00 

R$ 

38,40 

Cercobin 700 

PM 

0,2

8 

k

g R$ 29,00 R$ 8,12 

Fitofos K 

Plus 

0,2

0 

lit

ros R$ 19,18 R$ 3,84 

Score 

0,0

3 

lit

ros 

R$ 

145,00 R$ 4,35 

Zetanil WG 

3,0

8 

k

g R$ 58,00 

R$ 

178,35 

Academic 

2,5

0 

k

g R$ 28,00 

R$ 

70,00 

Folpan 

Agricur 

0,6

8 

k

g R$ 28,00 

R$ 

18,90 

Polyran DF 

1,2

0 

k

g R$ 23,00 

R$ 

27,60 

Kumulus 

3,0

0 

k

g R$ 10,00 

R$ 

30,00 
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Cabrio Top 

1,6

0 

k

g R$ 47,50 

R$ 

76,00 

Sumilex 

0,4

0 

k

g R$ 98,00 

R$ 

39,20 

Karate Zeon 

50 

0,4

0 

lit

ros R$ 69,00 

R$ 

27,60 

Manzate WG 

3,0

0 

k

g R$ 22,00 

R$ 

66,00 

Harpon 75 g R$ 0,29 

R$ 

21,75 

Rovral 

1,2

0 

lit

ros 

R$ 

105,00 

R$ 

126,00 

Collis 

0,0

3 

lit

ros 

R$ 

260,00 R$ 7,80 

Vantigo 

0,1

9 

k

g 

R$ 

360,00 

R$ 

69,12 

Tutor 

3,2

0 

k

g R$ 29,00 

R$ 

92,80 

Sulfamo 75 

k

g R$ 1,78 

R$ 

133,50 

Total 

R$ 

1.051,33 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 O custo com insumos da cultivar Pinot Noir totalizaram R$ 1.051,33 no período 

analisado. Neste sentido, os custos variáveis totais da cultivar Pinot Noir estão demonstrados 

na Tabela 13, conforme apuração dos resultados apresentados anteriormente. 

 

Tabela 13: Custos variáveis totais no cultivo Pinot Noir 

Custos variáveis Valor 

Funrural R$ 208,01 

Insumos R$ 1.051,33 

Combustível R$ 235,57 

Bobinas para atadora R$ 9,70 

Vimes R$ 27,73 

Energia elétrica R$ 4,62 

Custo variável total R$ 1.536,96 

Custo variável unitário (por kg) R$ 0,81 

      Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Considerando os insumos e os métodos de rateio apresentados anteriormente, o custo 

variável total do Pinot Noir totaliza R$ 1.536,96 no período apurado, sendo que para cada 

quilo de uva vendido R$ 0,81 é considerado custo variável. 
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4.3 Análises de rentabilidade por cultivar 

 

Após a apresentação de todos os dados de receitas e despesas por cultivar, é possível 

iniciar a análise da rentabilidade com base em custos, começando pela margem de 

contribuição unitária e total. Para isso, é necessário a utilização dos custos variáveis e da 

receita de cada cultivar, tanto unitária quanto total para apresentação dos resultados.  

 

4.3.1 Margem de contribuição unitária (MCu) 

 

Com base nos dados obtidos anteriormente, o cálculo da margem de contribuição 

unitária das cultivares BRS Carmem e Pinot Noir estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Margem de contribuição unitária 

 Preço de 

venda unitário 

Custo 

variável unitário 

Marge

m de 

contribuição 

BRS 

Carmem 

R$ 1,40 R$ 0,11 R$ 

1,29 

Pinot Noir R$ 4,74 R$ 0,81 R$ 

3,93 

            Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A cultivar BRS Carmem apresenta uma margem de R$ 1,29 para cada quilo de uva 

vendido (o que equivale a 92,1% do preço de venda), enquanto o Pinot Noir apresentou 

margem de R$ 3,93 (correspondendo a 82,9% do preço de venda), apresentando uma receita 

75% maior que a variedade americana. O principal fator que influenciou este resultado 

positivo para o Pinot Noir foi o preço de venda dos produtos. Na safra 2015/2016, o valor 

obtido com a venda da cultivar BR Carmem foi consideravelmente abaixo da prática usual de 

mercado, tendo sido comercializada ao preço de R$ 1,40 ao quilo. 

 

4.3.2 Margem de contribuição total (MCt) 

 

Ao apurar a margem de contribuição total (Tabela 15), diminuindo a receita bruta 

com o custo variável, é possível apresentar os seguintes resultados. 
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Tabela 15: Margem de contribuição total 

 Recei

ta Bruta Total  

Custo

s Variáveis 
MCt 

Áre

a (hectares) 

MCt 

por hectare 

BRS 

Carmem 

R$ 

13.552,00 

R$ 

1.106,44 

R$ 

12.445,56 

0,38

52 

R$ 

32.309,34 

Pinot 

Noir 

R$ 

9.043,92 

R$ 

1.536,96 

R$ 

7.506,96 

0,20

44 

R$ 

36.726,79 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Considerando a área utilizada para o plantio da cultivar BR Carmem (0,3852 

hectares), e 0,2044 hectares para a cultivar Pinot Noir, convém apontar que na safra 

2015/2016 a cultivar BRS Carmem apresentou faturamento maior do que o Pinot Noir. No 

entanto, apesar de o preço de venda unitário da BRS Carmem ser inferior ao preço de venda 

do Pinot Noir, a quantidade produzida das duas cultivares foi consideravelmente diferente. 

Enquanto foram comercializados 9.680 quilos de BR Carmem, a variedade Pinot Noir 

produziu apenas 1.908 quilos. Entretanto, simulando a produção de cada cultivar em um 

hectare da propriedade, a margem de contribuição total seria modificada se comparada com a 

análise anterior, pois a cultivar Pinot Noir passaria a ter uma margem de R$ 36.726,79 por 

hectare produzido, enquanto a BRS Carmem teria uma margem de R$ 32.309,34. Tal fato 

evidencia a maior rentabilidade do produto Pinot Noir, o qual aumentaria a rentabilidade da 

propriedade se tal cultivar tiver sua área de cultivo expandida. 

 

4.4 Determinação do ponto de equilíbrio por cultivar 

 

 O cálculo do ponto de equilíbrio é um elemento essencial para a análise proposto, uma 

vez que o mesmo visa determinar o volume de uvas necessário para cobrir os custos da 

propriedade. Nesse sentido, ressalta-se que a empresa cultiva e comercializa outros tipos de 

uvas, além das duas cultivares exploradas neste estudo. Porém, para cálculo do ponto de 

equilíbrio é necessário obter o valor do custo fixo de cada cultivar. Para isso, o custo fixo foi 

apropriado aos produtos com base na área de produção utilizada para o cultivo de cada 

variedade, conforme cálculo apresentado na  

 

 

Tabela 16. 
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Tabela 16: Rateio dos custos fixos pela área de produção 

  BRS 

Carmem  

Pin

ot Noir 

Outro

s 

Tota

l 

Área de produção 

(em ha) 
0,38 0,20 4,72 5,31 

Rateio (%) 7% 4% 89% 
100

% 

Custo fixo 

identificado 

R$ 

3.568,63 

R$ 

1.893,63 

R$ 

43.711,98 

R$ 

49.174,24 

     Fonte: Elaborado pelos autores 

 

De posse do custo fixo identificado para cada cultivar, é possível iniciar os cálculos 

do ponto de equilíbrio de cada variedade. Para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, é 

utilizada a fórmula: 

 

 

A Tabela 17, apresenta o resultado do ponto de equilíbrio contábil em quantidade. 

 

Tabela 17: Ponto de equilíbrio contábil (PEc) 

  
Custos fixos totais 

Margem de 

contribuição unitária 

Ponto de 

equilíbrio contábil 

BRS 

Carmem 

R$ 3.568,63 R$ 1,29 2.776 kg 

Pinot 

Noir 

R$ 1.893,63 R$ 3,93 481 kg 

   Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A partir dos dados apurados é possível perceber que, para que a propriedade não 

obtenha prejuízos com a produção da variedade BRS Carmem, é preciso vender mais de 2.776 

kg por safra, além de mais 481 kg da variedade Pinot Noir na mesma safra. 

Outra análise necessária é a análise do ponto de equilíbrio econômico (Tabela 18), o 

qual gera informações da quantidade necessária produção (em quantidade de kg) para que a 

propriedade possa alcançar o lucro desejado. A fórmula para a determinação do ponto de 

equilíbrio econômico é: 
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 Foi identificado que o produtor rural pretende analisar qual das duas cultivares 

consegue gerar um lucro líquido de R$ 50.000,00, de maneira isolada, com menor quantidade 

de produção. Assim, a Tabela 18 apresenta o cálculo do ponto de equilíbrio econômico nesse 

sentido. 

 

Tabela 18: Ponto de equilíbrio econômico (PEe) 

  Custos 

Fixo 

Lucro 

Desejado 
MCu PEe 

BRS 

Carmem 

R$ 

3.568,63 

R$ 

50.000,00 

R$ 

1,29 
42.458 kg 

Pinot 

Noir 

R$ 

1.893,63 

R$ 

50.000,00 

R$ 

3,93 
14.602 kg 

   Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pela análise da Tabela 18, é possível constatar que a cultivar Pinot Noir requer uma 

menor quantidade (em kg) de produção para atingir o ponto de equilíbrio, sendo necessário 

apenas 14.602 kg para tanto, enquanto a BRS Carmem necessita de uma produção de 42.458 

kg para alcançar o lucro desejado. 

Deve ser considerado, ainda, que a variedade BRS Carmem apresenta uma 

produtividade maior por hectare do que o Pinot Noir. Para analisar a área de terra necessária 

para atingir o ponto de equilíbrio econômico, foi estruturada a Tabela 19. 

 

Tabela 19: Área de cultivo necessária para alcançar o ponto de equilíbrio econômico 

  Ponto de 

equilíbrio econômico 

(kg) 

Quantidade 

produzida por hectare (kg) 

Área necessária 

para Produção (hectares) 

BRS 

Carmem 
42.458 25.130 1,69 

Pinot 

Noir 
14.602 9.335 1,56 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com base na Tabela 19, observa-se que a cultivar BRS Carmem precisa de uma área 

de terras menor (aproximadamente 1.300 m
2
) do que o Pinot Noir para produzir a quantidade 

necessária ao ponto de equilíbrio econômico. Analisando o equilíbrio econômico, a variedade 
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Pinot Noir apresenta os melhores resultados de análise, uma vez que, com uma menor 

produção (em kg), ela consegue alcançar o lucro desejado. 

Depois de encontrado o ponto de equilíbrio, outra técnica pertencente ao grupo de 

análise de custo-volume-lucro passível de ser elaborada é a determinação da margem de 

segurança da propriedade, nas duas cultivares analisadas, conforme apresentado na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Margem de segurança nas cultivares analisadas 

  Quantida

de produzida (kg) 
PEc 

(kg) 

Margem 

de segurança (kg) 

Margem 

de segurança (%) 

BRS 

Carmem 
9.680 

2.77

6 
6.904 

71,32% 

Pinot 

Noir 
1.908 481 1.427 

74,79% 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com base nos dados apresentados, observa-se que a margem de segurança da 

empresa é elevada, o que indica a possibilidade de redução da quantidade produzida de cada 

cultivar sem que a propriedade apresente prejuízo. Além disso, observa-se que a margem de 

segurança das duas cultivares analisadas apresentam níveis bastante próximos. 

 

4.4 Análise e simulação de resultado em cada cultivar 

  

 Depois de estruturadas as análises de margem de contribuição e ponto de equilíbrio, é 

relevante a apresentação do lucro liquido de cada cultivar obtido na safra 2015/2016. Assim, 

os resultados são apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21: Resultado das cultivares BRS Carmem e Pinot Noir 

  BRS 

Carmem 

Pinot 

Noir 
Total 

Quantidade produzida (kg) 9.680 1.908 11.588 

(x) Preço de venda unitário R$ 1,40 R$ 4,74   

(=) Lucro bruto 

R$ 

13.552,00 

R$ 

9.043,92 

R$ 

22.595,92 

(-) Custos variáveis 

R$ 

1.138,75 

R$ 

1.567,82 

R$ 

2.706,57 

(-) Custos fixos 

R$ 

3.568,63 

R$ 

1.893,63 

R$ 

5.462,26 

(=) Lucro líquido 

R$ 

8.844,62 

R$ 

5.582,47 

R$ 

14.427,09 

() Área de produção 

(hectares) 0,385 0,204  
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(=) Lucro Líquido por 

hectare 

R$ 

22.973,04 

R$ 

27.365,05 

       Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Bserva-se que a BRS Carmem apresenta lucro líquido 58,4% maior do que a Pinot 

Noir, fator este influenciado pela maior quantidade produzida desta variedade. Entretanto, ao 

confrontar o resultado com a área demandada para cultivo de cada variedade, a cultivar Pinot 

Noir apresenta um resultado maior, tendo em vista a mesma demandar de uma menor 

quantidade de terras para gerar tal resultado.  

 Para melhor entender essa situação, deve ser simulado o resultado da propriedade com 

as duas cultivares analisadas, considerando áreas de produção equivalentes. Em tal cálculo, 

deve ser simulado que, no local onde foi produzido BRS Carmem, o produtor rural tivesse 

produzido Pinot Noir, ele teria uma área de produção de 0,59 hectares para cultivo desta 

variedade. A Tabela 22 realiza uma simulação de resultado nesse sentido. 

 

Tabela 22: Resultado da propriedade considerando somente uma cultivar em área 

equivalente 

  Pinot Noir BRS Carmem 

Quantidade produzida (kg)                     

5.503  

                  

14.816  

(x) Preço de venda unitário R$ 4,74 R$ 1,40 

(=) Faturamento R$ 26.084,22 R$ 20.742,40 

(-) Custos variáveis  R$ 4.379,92  R$ 5.991,55 

Insumo R$ 3.032,60 R$ 814,63 

Bobinas atadora R$ 27,99 R$ 27,99 

Vimes  R$ 79,98 R$ 79,98 

Energia elétrica R$ 13,33 R$ 13,33 

Óleo diesel do trator R$ 581,13 R$ 181,27 

Óleo diesel do caminhão R$ 44,87 R$ 103,43 

Funrural R$ 600,01 R$ 4.770,92 

(-) Custos fixos R$ 5.462,26 R$ 5.462,26 

(=) Resultado R$ 16.242,04 R$ 9.288,59 

        Fonte: Elaborado pelos autores 

  

 Conforme os dados apresentados, se o produtor rural tivesse produzido a variedade 

Pinot Noir na área em que foi produzida a variedade BRS Carmem, o mesmo teria obtido um 

resultado de R$ 16.242,04, apresentando lucratividade 74,8% maior do que o apresentado na 

produção da variedade BRS Carmem na mesma área. Dessa forma, observa-se que a opção 

mais vantajosa para o produtor teria sido a produção de uma única variedade, tendo se 

mostrado a cultivar Pinot Noir como sendo a mais rentável. Dessa forma, a análise indica a 

variedade Pinot Noir como a mais vantajosa na propriedade analisada.  
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5. Análises e Considerações 

  

 A viticultura é a única fonte de renda da família que explora a propriedade analisada. 

Em função de se tratar de uma pequena propriedade familiar, o produtor não gerenciava a 

mesma como uma empresa e, consequentemente, não avaliava a necessidade de analisar os 

custos e receitas. Nesse sentido, o proprietário não avaliava a possibilidade de analisar o lucro 

por safra, porque com o valor que recebiam pela venda de uma safra, adquiriam os insumos 

para a produção da outra e o dinheiro excedente era considerado lucro. Assim como a muitos 

dos produtores rurais, também não tinha conhecimento de que é possível calcular o custo do 

desgaste físico de um bem, distribuindo o valor de aquisição pelo tempo de uso, calculado 

através da depreciação. Por isso, na hora da escolha da cultivar a ser plantada, o produtor 

buscava orientações com compradores de uva, buscando saber qual a cultivar que teria 

garantia de venda. Tal prática era utilizada em função do interesse em não deixar a produção 

nos parreirais, mesmo que tal situação pudesse acarretar em prejuízo.  

 Todos os dados utilizados no estudo de caso foram obtidos junto às notas de venda dos 

talões de produtor, notas de compra de insumos e das anotações do produtor. Algumas destas 

anotações estavam separadas por cultivar e não precisaram ser rateadas, como é o caso do 

custo com insumos, mas em outras situações foi necessário utilizar métodos de rateios 

diferenciados para se chegar a um resultado mais adequado. As máquinas e implementos 

agrícolas utilizados na produção de uvas, direta ou indiretamente, foram valoradas pelo seu 

valor de aquisição para apuração da depreciação. Não foi utilizado o método fiscal, mas 

considerou-se a depreciação técnica, onde foi estimado junto ao produtor rural o tempo de uso 

de cada equipamento, sendo possível apurar a depreciação de cada bem. O preço mínimo de 

venda da uva é definido anualmente pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 

mas depende muito da oferta e demanda do mercado para definição do preço a ser pago e pela 

qualidade do produto. Para tal definição, é considerado o nível de açúcar apresentado pela 

uva, medido através do “grau brix (
o
Bx)”. 

 Para o estudo de caso apresentado, foram considerados 12 meses de cultivo, desde o 

manejo da videira para preparação da produção que corresponde ao período de poda, 

amarração, tratamentos fungicidas e adubação, até a colheita, motivo este que o período é 

chamado de safra 2015/2016. Após consideração de todos os detalhes e levantamento dos 

dados, foi possível obter os resultados da análise de rentabilidade de cada cultivar, 
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considerando todos os dados de custos fixos, variáveis e receita para cálculo da margem de 

contribuição e ponto de equilíbrio. É possível observar que em todas as análises o Pinot Noir 

sempre se apresentou como mais rentável do que a variedade BRS Carmem. Se o produtor 

tivesse produzido somente Pinot Noir na área onde hoje ele cultiva a BRS Carmem, ele teria 

obtido uma receita 25,8% maior e um resultado 74,8% maior do que se tivesse produzido as 

duas variedades na área de 0,59 hectares.  

 Com base nas análises realizadas neste estudo de caso, sugere-se que o Pinot Noir seja 

a cultivar escolhida para ampliação da produção, por ter apresentado resultados mais 

satisfatórios do que a BRS Carmem. Independente da cultivar produzida (BRS Carmem e 

Pinot Noir) o produtor rural não terá prejuízos na produção. Esta variedade, além de ter o 

preço de venda consideravelmente maior que a BRS Carmem, apresenta margem de 

contribuição maior e ponto de equilíbrio menor. Tal conjunto de informações constituem-se 

em importante diferencial competitivo para o proprietário, o qual poderá projetar as atividades 

baseado em dados de custos e rentabilidade 

 Como complementação a este estudo, sugere-se realizar análise de rentabilidade nas 

demais cultivares produzidas na propriedade. Assim, evidenciando a rentabilidade das 

mesmas, pode ser planejada a substituição das variedades menos rentáveis por cultivares que 

apresentam maior margem de contribuição, fator este que irá otimizar o resultado. Em tal 

projeção, relevante também considerar os custos de implantação do novo parreiral, bem como 

a melhor forma de condução dos mesmos (espaldeira ou latada). Assim, este trabalho 

contribuiu para demonstrar que é possível planejar a produção de uma pequena propriedade 

vitivinícola familiar baseada na rentabilidade de cada cultivar, uma vez que cada uma tem 

preço de venda distintos e, da mesma forma, requer cuidados diferenciados. 
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