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Abstract 

 

This study analyzes the economic and financial viability in the production of sugarcane in 

small farms in the region of Jaboticabal-SP, through the cost-volume-profit analysis model 

(CVP) with Discounted Cash Flow (DCF). The material that supported the research was 

gathered from the reality of a farmer, in particular, in order to evaluate the proposed model, 

considering planting to harvest 2014/2015. Exploratory-descriptive analysis of this material 

was achieved through qualitative and quantitative approach combined with the use of CVP 

and DCF analysis. The results report that there is a positive contribution margin in the 

sugarcane growth, but the operational, financial and economic viability can only be achieved 

with 16 ha, 21 ha and 70 ha respectively. It was observed that this methodological approach is 

more complete for decision-making of farmers to use the information published in yearbooks; 

Furthermore, management of production is essential for the purpose of result on the basis of 

reflections productivity in the recipe, and the fixed prices. 
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1. Introdução 

 

A análise que descerra a viabilidade econômica da produção rural, e neste caso a cana-

de-açúcar, perpassa necessariamente pelos fundamentos da teoria de investimento, que em 

última instância assevera à necessidade que o retorno marginal de cada unidade de 

investimento não supere o custo marginal do financiamento correspondente (DANTHINE e 

DONALDSON, 2005; LANNA e REIS, 2012; BARNES et al., 2015). No diapasão, entre o 

retorno e o custo da estrutura de capital, concentra-se a controladoria do orçamento do 

produtor rural e a gestão da sua tesouraria no uso de instrumentos financeiros para captação 

de recursos e definição de preços futuros (MANNARELLI FILHO, 2003; NEHRING et al., 

2015). Sendo estas funções, determinantes para o estabelecimento de uma avaliação real 

quanto a capacidade do investimento em cada ciclo de plantio, em especial, na cultura da 

cana-de-açúcar que compreende um intervalo de 5 a 7 anos. 

Estudos têm sido empreendidos na interface entre administração, contabilidade, 

economia e engenharia (agronômica e tecnológica), porém nota-se a oportunidade de novas 

abordagens que contribuam de forma prática para a análise da viabilidade econômica dos 

investimentos (LANNA e REIS, 2012; DUMER et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2014). 

Na área de gestão do orçamento de custeio, há uma tendência majoritária em encontrar 

um custo unitário por hectare (ha) (KANEKO et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2014), de modo 

a desconsiderar as implicações que os procedimentos de rateio dos custos fixos podem 

acarretar ao “custo unitário” (STŘELEČEK et al., 2010; LIANG e DIJK, 2011; KOPTA, 

2013). Não obstante, o tratamento conjunto de gastos não desembolsáveis (depreciação e 

terra) e gastos com fontes de financiamento (despesas financeiras) associados aos gastos 

operacionais impedem a análise real da geração de caixa da produção, do retorno do 

investimento e da própria capacidade de geração de riqueza (DAMODARAN, 2007; ASSAF 

NETO, 2012).  

Em adição, os parâmetros de custos apresentados nos principais anuários do setor, 

mesmo quando estratificados por estados da federação, não reportam as diferenças nas 

estratégias operacionais, relacionadas, por exemplo, com os diferentes métodos agronômicos 

e tecnológicos de manejo do solo, plantio, sementes e colheita, com efeito, são informações 
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que não auxiliam de fato o produtor a tomar decisões relativas ao que e quanto produzir 

(PECEGE, 2012; OLIVEIRA et al., 2014). Importa ressaltar que, este não é o objetivo fim 

dos anuários citados, porém aponta-se para a necessidade de estudos e métodos que 

complementem as informações disponibilizadas por estes e procurem estar mais próximas da 

realidade do pequeno e médio produtor, bem como alinhavadas com os princípios que 

norteiam a teoria financista. 

A necessidade de um melhor planejamento dos investimentos na agricultura está 

relacionada às incertezas técnicas, de mercado e climatológicas, não sendo diferente na 

cultura canavieira que é uma das mais tradicionais do Brasil e experimentou uma retomada na 

primeira década deste século em função do etanol utilizado nos carros com tecnologia flex 

fuel e da bioeletricidade (FIGUEIRA, BORGES e SANTOS, 2013); tal situação manteve o 

Brasil como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar cuja safra 2014/2015 alcançou os 

660 milhões de toneladas (AGRIANUAL, 2015). 

A proeminência da produção brasileira da cana-de-açúcar no cenário global não 

significa que o desempenho econômico e financeiro dos produtores rurais seja equivalente 

(NEVES e TROMBIN, 2014; OLIVEIRA et al., 2014). O Brasil possui mais de 18 mil 

produtores de cana-de-açúcar, sendo o Estado de São Paulo o mais representativo, em especial 

na mesorregião de Ribeirão Preto onde essa pesquisa foi realizada (ORPLANA, 2010; 

AGRIANUAL, 2015).  

Diante deste contexto, esse trabalho foi motivado pela seguinte questão: quais os 

limites de produção de cana-de-açúcar, em pequenas propriedades rurais, viabilizam o 

investimento sob as perspectivas econômicas e financeiras? 

Essa indagação postulou os seguintes objetivos: i) estruturar o orçamento de custo da 

produção agrícola pelo custeio direto; ii) segregar em etapas os custos e despesas contábeis e 

econômicos; iii) analisar a viabilidade econômica e financeira da produção de cana de açúcar, 

a partir da análise volume lucro e o valor presente. 

O desenvolvimento deste estudo teve como base uma propriedade rural de pequeno 

porte situada na região de Jaboticabal-SP, inserida na mesorregião de Ribeirão Preto-SP. 

Entendeu-se que, apesar da produção canavieira ser majoritariamente realizada por grandes 

grupos econômicos (MOREIRA e BOIZIO, 2012), na região geoeconômica Centro-sul do 

Brasil 81,5% dos produtores de cana-de-açúcar são classificados como pequenos produtores 

rurais (ORPLANA, 2010) que demandam assessoria nas atividades de gestão e planejamento 

econômico e financeiro. 
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Neste sentido, este artigo foi dividido em mais quatro seções subsequentes. Na 

próxima, apresenta-se a fundamentação teórica do estudo que permitiu a proposição dos 

modelos de análise explorados na pesquisa empírica. A terceira seção discute os materiais e 

métodos que balizaram a pesquisa e delimitaram a extensão e aplicação dos resultados. A 

quarta seção, apresenta os resultados da pesquisa e propõem uma discussão com a literatura 

abordada. Por último, relatam-se as considerações e implicações deste estudo. As referências 

encerram o trabalho. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Independente da atividade econômica e finalidade de negócio, todo empreendimento 

deve ter como objetivo a maximização da riqueza dos investidores no limite dos recursos 

naturais, sociais e nos princípios éticos que envolvem as relações comerciais 

(DAMODARAN, 2007; ASSAF NETO, 2012).  

A criação de riqueza depende da forma como os empreendimentos alocam seus 

investimentos e organizam suas fontes de financiamento (GRAHAM e HARVEY, 2001). Por 

isso, a decisão sobre investimento é fundamental para a sustentabilidade de toda e qualquer 

atividade econômica  (SCHADER et al., 2013; SANDRI, PEREIRA e VARGAS, 2014; 

SCHERER, 2014). Essa decisão está diretamente relacionada com as fontes que geram valor 

aos investimentos, operacionalizadas pelo fluxo de caixa  (DAMODARAN, 2007; LANNA e 

REIS, 2012; SCHADER et al., 2012). 

Essa situação não é diferente no agronegócio cujas técnicas de análise de investimento 

acompanham àquelas utilizadas nas finanças corporativas, em especial, associadas ao Fluxo 

de Caixa Descontado - FCD e o uso de opções reais, quando há a extensão para o tratamento 

das incertezas e flexibilidade gerenciais que cercam as variáveis que sustentam o fluxo de 

caixa  (ALCON et al., 2013; BONACIM et al., 2013; SANTOS e JURCA, 2013). 

No entanto, existe uma corrente nos estudos empíricos sobre viabilidade econômica na 

agricultura em ratear os custos fixos para formação do custo/ha e, então, a construção do fluxo 

de caixa (KANEKO et al., 2009; STŘELEČEK et al., 2010; LIANG e DIJK, 2011; LANNA e 

REIS, 2012; OLIVEIRA et al., 2014; BARNES et al., 2015). Bonacim et al. (2013) 

procuraram explorar a técnica da análise Custo-Volume-Lucro – CVL, como forma de 

permitir uma avaliação diferenciada dos seus resultados e, neste caso, os autores ainda 

estenderam o modelo determinístico para o estocástico, sendo o modelo aplicado em uma 
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cooperativa agroindustrial; permanecendo a oportunidade de estudo para o produtor rural ou à 

empresa rural. 

2.1. Análise de Investimento 

A análise de investimento empresarial é baseada em três técnicas: múltiplos, fluxo de 

caixa descontado e a teoria de opções (DAMODARAN, 2007; ALCON el al., 2013). Em 

razão do efeito perceptível dos gastos junto ao caixa da empresa e por ter a capacidade de 

retornar ao investidor, ao mesmo tempo, informações relativas a: retorno, valor agregado e 

tempo; o fluxo de caixa é a técnica mais recorrente junto as decisões de investimento 

(DANTHINE e DONALDSON, 2005). 

Neste método, o valor de um determinado ativo está associado aos seguintes vetores: i) 

sua capacidade de geração de caixa; ii) o seu risco inerente; e iii) a vida útil do projeto 

(SANTOS e JURCA, 2013).  Sendo assim, calcula-se o Fluxo de Caixa Livre - FCL para o 

investidor durante a vida útil do investimento, de modo que, os valores de cada período são 

descontados a uma taxa equivalente ao risco para o momento atual (Valor Presente) (LANNA 

e REIS, 2012; ALCON et al., 2013).  

A Equação 1 discrimina a estrutura do cálculo do valor do investimento, a partir do 

desconto dos fluxos de caixa livres -FCL (DAMODARAN, 2007). 

           (01) 

Sendo assim, o processo decisório consiste em avaliar o valor do somatório da 

equação 1 com a dimensão do investimento no momento atual, a diferença entre o valor do 

ativo e o seu investimento correspondente é conhecido por Valor Presente Líquido - VPL, 

onde o investidor realizará o projeto, se e somente se, o VPL for positivo (MANNARELLI 

FILHO, 2003; DANTHINE e DONALDSON, 2005; DAMODARAN, 2007). 

Para dimensionamento do Fluxo de Caixa Livre, utiliza-se a seguinte estrutura 

sintetizada (ASSAF NETO, 2012): 

(+) Receita 

(-) Custos e Despesas 

(-) Depreciação 

(=) Lucro Antes do IR/CSLL (LAIR) 

(-) Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

(=) Resultado Líquido 

(+) Depreciação 
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(=) Fluxo de Caixa Operacional (FCO) 

(-) Investimento 

(=) Fluxo de Caixa Livre (FCL) 

 

Observa-se que a depreciação é computada de forma segregada aos custos, pois esta 

não gera efeitos no caixa, porém é uma despesa/custo dedutível do IR/CSLL e os gastos 

realizados na aquisição dos ativos fixos (máquinas, equipamentos, terrenos, edificações, etc.) 

são lançados nos investimentos, que em geral, para efeitos de análise, são computados no 

momento inicial do projeto (MANNARELLI FILHO, 2003; ASSAF NETO, 2012). 

Essa estrutura é prática para análise de investimentos incrementais ou para valoração 

de um ativo existente com fins estratégicos (DANTHINE e DONALDSON, 2005). Todavia, 

torna-se insuficiente, neste formato, para decisões de curto prazo, como aquela em que o 

produtor se encontra antes do início do plantio da safra: O que plantar? Quanto plantar? Como 

plantar? 

Esses questionamentos devem-se, em especial, ao investimento já realizado na 

propriedade (terra, máquinas, benfeitorias, entre outros) que se constituem ‘sunk costs’, ou 

seja, gastos já realizados que não se alterarão com o tipo de plantio ou mesmo se ele não for 

realizado (BEULKE e BERTÓ, 2001; MARTINS, 2003).  

Ainda, a liquidez dos investimentos em capital fixo do produtor rural não permite no 

cotidiano que ele explore o seu “custo de oportunidade” como preconiza a teoria (PEZZI e 

MARTELLI, 2015); pois vender e comprar áreas de terra ou máquinas e implementos 

agrícolas não são transações comerciais rotineiras como vender e comprar grãos, sementes ou 

fertilizantes. Investir e/ou vender ativos fixos são decisões estratégicas e, por isso, não estão 

diretamente associadas ao que e quanto produzir na próxima safra, que se constitui uma 

decisão ao nível tático (SCHADER et al., 2012). 

Não obstante, os custos de produção utilizados pelos anuários (AGRIANUAL, 2015) 

ou por relatórios técnicos de entidades  (p. ex. SOCICANA, 2014) rateam os custos fixos por 

áreas médias e, nas pesquisas correntes, estes são distribuídos conforme a área de cada 

produtor ou amostra pesquisada (ESPERANCINI e MIGUEL, 2009; KANEKO et al., 2009; 

LIANG e DIJK, 2011; MOREIRA e BOIZIO, 2012; RICARDO e WANDER, 2013; 

OLIVEIRA et al., 2014). Nestes custos, incluem-se, além do custo econômico da depreciação 

do capital fixo, gastos desembolsáveis relativos a manutenção da área que devem ser sempre 

realizados para conservação do valor da terra (MATSUNAGA et al., 1976). 
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Em adição, é comum a inclusão da despesa financeira no custo de produção e do custo 

de oportunidade da terra no valor do investimento (MATSUNAGA et al., 1976; KANEKO et 

al., 2009; PEZZI e MARTELLI, 2015), de modo que esses procedimentos podem trazer vieses 

que não representam a realidade dos produtores e da própria viabilidade econômica da 

cultura, tendo em vista, que o retorno do investimento deve estar associado somente ao 

resultado operacional da atividade (ASSAF NETO, 2012; BARNES et al., 2015). 

Neste sentido, entende-se, por oportuno, aproximar a formação do custo de produção 

das áreas agrícolas ao método de custeio direto e à análise de Custo-Volume-Lucro, quando a 

diferenciação prevista neste estudo é segregar os custos financeiros e econômicos dos custos 

operacionais, de maneira a trazer ao produtor uma estrutura de análise que seja, igualmente, 

mais próxima e flexível à sua realidade (ABOKSARI et al., 2013; FOLTÍNOVÁ e ŠPIČKA, 

2014;). 

O método do custeio direto ou custeio para decisão surgiu em resposta a dificuldade 

em ratear custos fixos nos produtos, que quando realizado, traz uma informação não 

verdadeira quanto a real contribuição de cada produto ou ativo para o resultado organizacional 

(MARTINS, 2003; KANEKO et al., 2009; SCHADER et al., 2012). A discussão do rateio dos 

custos fixos tornou-se fundamental à medida que as organizações se diversificaram e 

tornaram-se mais intensivas em capital fixo (BEULKE e BERTÓ, 2001; LIANG e DIJK, 

2011; STŘELEČEK et al., 2011). 

No caso da contabilidade fiscal de um produtor rural que utiliza toda a sua estrutura 

para a produção de uma única cultura, a técnica de custeio escolhida não interferirá na 

apuração do seu custo, depois do investimento empreendido e a produção realizada (DUMER 

et al., 2013). Por outro lado, para efeitos de tomada de decisão do quanto produzir, o produtor 

precisa de parâmetros que estejam associados ao impacto dos gastos no seu fluxo de caixa e 

na manutenção da sua riqueza; portanto, ele demanda elementos de análise que ultrapassem os 

limites dos rateios dos custos fixos/ha e estratifique o impacto na maximização da sua riqueza 

(STŘELEČEK et al.,2010; KOPTA, 2013). 

Desta forma, o orçamento genérico do fluxo de caixa do produtor rural foi planejado 

da seguinte forma: 

(+) Receita Líquida 

(-) Custos Variáveis Diretos 

(=) Margem de Contribuição Total 

(-) Custos Fixos Diretos e Indiretos 
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 (=) LAIR 

(-) IR/CSLL/ICMS 

(=) Fluxo de Caixa Operacional 

(-) Despesa Financeira real 

(=) Fluxo de Caixa Financeiro para o Produtor 

(-) Depreciação e Custo da Terra 

(=) Fluxo de Caixa Econômico 

 

Nesta estrutura, mais estratificada, alguns itens precisam ser destacados para fins de 

fundamentação. 

i) A margem de contribuição é um conceito da contabilidade gerencial muito útil para 

avaliação da qualidade do investimento ou produto em agregar recursos à entidade, de modo a 

contribuir com a superação do custo fixo (MARTINS, 2003; DENICOL et al., 2016); neste 

sentido, dissocia-se, o custo fixo do custo do produto, pois a apuração deste custo não está 

associada a quantidade que será produzida, tendo em vista, que já se trata de um sunk cost 

(MISLAINE, SANTOSA e WIDYAWATI, 2015). 

ii) Na metodologia convencional do Fluxo de Caixa Operacional para avaliação de 

investimento, os gastos com ativos não podem ser inclusos para não comprometer a análise da 

viabilidade econômica e financeira do projeto (DAMODARAN, 2007). Neste formato, o 

Fluxo de Caixa Operacional pode ser relacionado ao valor do investimento em capital fixo do 

produtor para se encontrar o Retorno sobre o Investimento (ROI – Return on Investiment), 

conforme a Fórmula 02. 

        (02) 

Este indicador permite ao produtor analisar, em forma de taxa, se o retorno daquela 

produção é superior ao seu custo de oportunidade (WOLF et al., 2016) Apesar de utilizar 

outra nomenclatura, este indicador de rentabilidade também foi utilizado por Denicol et al. 

(2016) A diferença entre o ROI e o custo da dívida (kd) do produtor, pode ser definida em 

conformidade com a literatura financista como o spread do investimento (ASSAF NET, 

2015), conforme, a Fórmula (03): 

          (03) 

A partir do spread é possível verificar o impacto no retorno para o proprietário (Return 

on Equity – ROE), por meio da equação (04): 
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       (04) 

Sendo D o valor da dívida e PL o valor do capital próprio, assim, D + PL deve ser 

igual ao valor do investimento utilizado no denominador da Equação 02 (ASSAF NETO, 

2012; NEHRING et al., 2015). 

Assinala-se que, a depreciação não foi utilizada para fins de dedutibilidade do 

IR/CSLL sendo computada somente para avaliar o resultado econômico da propriedade. Esse 

contexto é importante para o caso brasileiro onde são permitidas três formas para apuração do 

IR/CSLL o SIMPLES, o Lucro Presumido e o Lucro Real, sendo este último exigido para 

entidades com faturamento superior a R$ 48 milhões e, somente, neste método é que a 

propriedade pode usar as despesas para deduzir a renda e encontrar o LAIR (BRASIL, 1999). 

Nas demais formas, o LAIR é apurado a partir da receita e, com efeito, a depreciação, assim 

como as demais despesas não exercem influência no pagamento do IR/CSLL. 

Neste sentido, também foi incluído a alíquota de 2,3% para o INSS que é um tributo 

que também incide sobre a receita (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2009). Não foram 

computados os tributos relativos a receita (ICMS por exemplo), pois para transações no 

interior do Estado de São Paulo o ICMS para cana-de-açúcar é diferido para a fabricação do 

açúcar, etanol e energia. 

Neste sentido, postula-se a extensão da análise do desempenho empresarial ao 

produtor rural quando este tem o seu investimento formado e precisa decidir sobre a 

quantidade de área a ser plantada e os efeitos desta decisão no seu patrimônio 

(DAMODARAN, 2007; ASSAF NETO, 2012).  

Como os indicadores anteriores são expressos em taxa, o produtor também pode 

verificar os efeitos da sua decisão em valor adicionado à sua riqueza, para tanto, ele deve 

descontar do seu fluxo de caixa os custos econômicos e não desembolsáveis da terra e da 

depreciação (MANNARELLI FILHO, 2003; SCHADER et al., 2012). Sendo o valor final 

positivo, significa assinalar que a produção de fato acrescentou em valor ao seu patrimônio. 

A estrutura conceitual proposta permite analisar a viabilidade econômica na produção 

agrícola de uma pequena propriedade com investimentos já realizados, bem como, por meio 

do gráfico de CVL evidenciar a quantidade de área a ser produzida para que o produtor tenha 

resultado operacional e econômico positivo, conforme ilustração na Figura 1. 
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Figura 1: Ilustração Custo-Volume-Lucro 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O break even point (Ponto de Equilíbrio) ocorre quando o custo total iguala a receita, 

sendo que, os custos econômicos e financeiros podem ser incluídos neste método em função 

da sua natureza, de modo, a evidenciar a necessidade de área plantada para que os resultados 

operacionais, financeiros e econômicos sejam determinados (MISLAINE, SANTOSA e 

WIDYAWATI, 2015; PEZZI e MARTELLI, 2015). Por isso, mesmo que de forma ilustrativa, 

esse gráfico evidencia um fato não explorado junto aos anuários que trazem os custos/ha, qual 

seja, antes de iniciar a safra o produtor já tem um custo fixo (operacional e econômico) a ser 

pago, logo, a questão volta-se para a margem de contribuição efetiva de cada cultura e, talvez, 

mesmo que o econômico não seja totalmente recuperado em uma determinada safra, a decisão 

de não produzir pode trazer consequências financeiras mais acentuadas ao produtor 

(STŘELEČEK et al., 2011). 

O modelo proposto neste estudo tem limitações teóricas que podem ser avançadas, a 

partir dele, com o uso de abordagem estocástica que supere o seu determinismo (BONACIM 

et al., 2013), porém, para efeitos de aplicação da estrutura de análise proposta, entende-se que 

esta abordagem possa ser explorada em uma realidade empírica.  
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3. Metodologia 

 

Esta pesquisa tem natureza aplicada com finalidade exploratória por buscar junto à 

realidade empírica a avaliação da proposição teórica do custeio direto e análise do custo-

volume-lucro. A abordagem é qualitativa e quantitativa por compreender, ao mesmo tempo, a 

necessidade de interpretação da realidade da entidade pesquisada, assim como, lança mão de 

técnicas quantitativas para coleta e tratamento dos dados que são analisados segundo os 

balizadores teóricos discutidos junto às finanças corporativas. 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso de uma pequena propriedade 

rural (73ha) localizada na região de Jaboticabal-SP que integra a mesorregião de Ribeirão de 

Preto-SP, sendo esta uma das principais produtoras nacionais de cana-de-açúcar (ANUÁRIO 

DA CANA, 2015). O uso do estudo de caso tem como prerrogativa a possibilidade de discutir 

as premissas teóricas apontadas dentro de uma realidade de mercado, de modo a permitir que 

os resultados sejam compreendidos por outros agentes, não como um “padrão”, mas uma 

referência e balizador de análise. Em adição, o estudo de caso permite o levantamento de 

informações com maior detalhamento, por meio da interação, entre o pesquisador e o contexto 

estudado (GODOY, 2006). Essa situação é fundamental no cenário das pequenas e médias 

propriedades onde a formalização do processo de gestão é incipiente e os dados operacionais, 

financeiros e econômicos são tácitos e por vezes não totalmente articulados junto ao produtor. 

 

3.1. Procedimentos operacionais 

 

Os materiais que suportaram a realização desta pesquisa na propriedade foram: i) 

relatórios em planilhas eletrônicas quanto aos gastos da propriedade quanto a aquisição de 

insumos; ii) entrevistas com o proprietário e operador de máquinas para o entendimento das 

práticas de conservação e preparo de solo, plantio e mudas, tratos culturais e insumos; iii) 

análise dos documentos contábeis emitidos pelo escritório de contabilidade que assessora à 

propriedade, com o interesse de verificar a retirada de pró-labore e tributos apurados para o 

fisco; iv) análise dos contratos com a Usina São Martinho S.A. que é a indústria que recebe a 

produção da propriedade, com vistas, a compreender o Custo de Colheita, Carregamento e 

Transporte – CCT, da cana-de-açúcar e o preço de referência da produção, neste caso o 

Açúcar Total Recuperável - ATR; v) contratos de financiamento do crédito rural para apurar 

as despesas financeiras e os gastos com amortização; vi) visitas à propriedade para observação 
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do processo de colheita do 1º ciclo da cana (agosto/setembro de 2014) e das práticas 

operacionais do ciclo seguinte. 

Além destas informações, foram utilizados dados secundários das seguintes fontes: i) 

Instituto de Engenharia Agrícola para o levantamento do histórico de preço do ATR na região 

de interesse; ii) análise das informações de custo de produção da cana-de-açúcar em entidades 

que o produtor é associado e são representativas na região, como: Associação dos 

Fornecedores de Cana – SOCICANA e da Cooperativa Agroindustrial de Jaboticabal – 

COPLANA, para efeitos de comparação. 

Diante desse conjunto de informações procurou-se triangular as informações de 

mercado com a realidade do produtor, tanto a documental, quanto outras extraídas em 

depoimentos, em específico, para calcular o tempo e processos de trabalho. Em tempo, a 

organização da equipe deste trabalho contou com pesquisadores das áreas de agronomia, 

administração e economia o que permitiu a discussão dos resultados com maior 

imparcialidade e, igualmente, convergência teórico-prático para análise do modelo proposto. 

O período de coleta ocorreu entre os meses de Janeiro/2015 a maio/2015 quando 

foram computadas 12 visitas, 36 horas de entrevistas/visita in loco e a leitura de 124 páginas 

de documentos. 

Ressalta-se que, os resultados deste estudo são únicos para a unidade agrícola 

investigada e condicionada ao tempo de análise e proposições assumidas, portanto, não é 

possível generalizar os resultados e análise deste estudo sem considerar as especificidades e 

peculiaridades de cada realidade (GODOY, 2006).  

Os métodos utilizados para determinar a viabilidade econômica da produção de cana-

de-açúcar nesta propriedade têm como referência o modelo apresentado na fundamentação 

teórico com base no Fluxo de Caixa Descontado, sendo assim, os resultados que subsidiaram 

a construção do fluxo de caixa, assim como, os meios de obtenção estão postos na sequência 

de forma seccionada para facilitar a compreensão e possível replicação (DAMODARAN, 

2007; ASSAF NETO, 2012). 

No interesse de evitar sobreposição de informação em razão das técnicas de avaliação 

de investimentos terem sido exploradas na fundamentação teórica, a etapa com os resultados 

apresenta o processo de construção do fluxo de caixa, a partir das estratégias de pesquisas 

assinaladas nesta seção. 
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4. Resultados 

4.1. Contexto da propriedade e características do fluxo de caixa 

 

A propriedade rural, objeto de análise, é uma propriedade familiar que está na terceira 

geração, sendo gerenciada por dois agrônomos membros da família que tem elevada 

experiência na cultura e competência técnica o que inclui um com mestrado e doutorado em 

produção vegetal. A despeito da competência técnica nas atividades agrícolas, os resultados 

da propriedade com o cultivo da cana-de-açúcar, não tem remunerado adequadamente, na 

visão da família, o capital investido, em função: i) queda do preço do açúcar no cenário 

internacional; ii) falta de competitividade do etanol frente a gasolina nos preços praticados 

nos últimos anos; iii) elevação dos gastos com insumos; iv) variações climáticas na região, em 

especial, a redução nas precipitações. 

Analisar a viabilidade econômica da cultura de cana-de-açúcar não é trivial, pois, ao 

contrário de outras grandes culturas do país como soja e milho, a cultura da cana-de-açúcar 

pode ser explorada em um ciclo que pode ultrapassar os 6 anos com colheitas anuais. Desta 

forma, os gastos realizados para renovação do ‘canavial’ ou mesmo para o início do plantio da 

cultura, devem ser contrastados com os resultados que vão além da primeira colheita. 

As alterações tecnológicas no processo de plantio e colheita da cana nos últimos anos, 

bem como, as mudanças legais nas áreas ambientais e trabalhistas trouxeram uma nova 

realidade para o processo  agrícola, de modo que, a literatura tem recomendado 6 ciclos de 

colheita para maximizar a produtividade dos canaviais. 

Ressalta-se que na atividade agrícola, há a necessidade de rotação de culturas em 

função da manutenção de propriedades físico-químicas do solo, assim como para minimizar 

as possibilidades de pragas. Para viabilizar essa necessidade, os produtores e administradores 

rurais dividem a área em “talhões” para que a rotação da cultura seja viabilizada com menor 

impacto no fluxo de caixa da propriedade. 

Portanto, neste estudo foram avaliados os investimentos realizados em uma área 

(talhão) de 15 ha da propriedade nos anos de 2013 e 2014 cujos resultados são esperados até o 

ano de 2020.  

O modelo genérico desenvolvido no referencial teórico para o fluxo de caixa foi 

implementado considerando um ciclo de seis cortes da cana, sendo este o limite de 

produtividade aceitável.  
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4.1.1. Estimativa da Receita e Cenários 

 

Para estimativa da receita considerou-se a variação estimada da produtividade e o 

preço do quilograma do Açúcar Total Recuperável por tonelada de cana (kg de ATR/ton). No 

ano de 2015 o valor do ATR pago pela usina que recebe a produção desta propriedade foi de 

R$ 0,4756/ton (SOCICANA, 2015). Para determinar as receitas futuras foram construídos três 

cenários para o preço do ATR, considerando a volatilidade da série histórica do ATR para a 

região de Jaboticabal-SP para o período de 2010 a 201 (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Construção dos cenários para a Cana 

Itens Acumulado Ano 

Variação total Acumulada 45,45% 7,78% 

Inflação Acumulada Período 31,90% 5,69% 

Crescimento Real do Preço do ATR no período 10,28% 1,85% 

Desvio Padrão 7,29% 6,41% 

Cenário Provável 1,85% 88,71% 

Cenário Otimista 8,27% 3,23% 

Cenário Pessimista -4,56% 8,06% 

Cenário Médio 1,54% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O crescimento real do valor do ATR nos últimos 5 anos foi 10,28% o que representa 

uma variação anual média de 1,85%, todavia, o desvio padrão é elevado (7,29%), o que 

permitiu, então desenvolver os cenários futuros em função do comportamento médio da série 

histórica apurada. Apesar da volatilidade do ATR, verificou-se que 88,71% das variações 

históricas ocorreram dentro da amplitude do cenário provável. 

Em razão da volatilidade do preço do ATR, a análise da viabilidade econômica será 

baseada nesta incerteza que se constitui a principal para o fluxo de caixa do produtor de cana. 

Sendo assim, embasado nos valores de evolução média possível nos preços, encontrados para 

cada cenário, foi elaborada a Tabela 2, estimando os valores de receita para cada um deles. 
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Tabela 2: Estimativa da Receita para os cenários 

Itens 1º Corte 2º Corte 3º Corte 4º Corte 5º Corte 6º Corte 

TCH 142 124 114 104 94 84 

ATR/ton 151,19 140 140 140 140 140 

Pessimista  R$  152.999   R$  118.074   R$  103.602  R$    90.205   R$    77.813   R$    66.364  

Provável  R$  152.999  R$  126.005   R$  117.986  R$  109.628  R$  100.920  R$    91.852  

Otimista  R$  152.999  R$  133.947  R$  133.329   R$  131.693   R$  128.874  R$  124.688  

Nota: TCH – Tonelada de Cana por Hectare 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O valor do primeiro corte é fixo para os três cenários, pois é o valor praticado em 2015 

no momento da realização da pesquisa. Por isso, as variações ocorreram considerando as 

variações fixas em cada um dos cenários para todos os cortes. 

A quantidade de cortes ou ciclos na cultura da cana-de-açúcar está diretamente 

associada ao manejo agronômico da cultura, ao clima e as características do solo, de modo 

que em geral, a quantidade varia entre cinco (MARANELLO FILHO, 2003; AGRIANUAL, 

2015) e seis cortes (ESPERANCINI et al., 2009). 

Para a quantidade de ATR por tonelada de cana, em quilogramas, Moreira e Bonizio 

(2012) identificam três valores distintos, 142,77 para a região Centro-Sul Tradicional, 121,97 

para o ATR padrão na mesma região e 150 kg para o produtor independente.  

No caso desta propriedade, a produtividade da cultura em Toneladas de Cana/ha 

(TCH) e ATR/ha foi determinada no primeiro corte à partir dos dados reais da propriedade 

(Safra 2013/2014). Para os cortes subsequentes considerou-se a média das produtividades 

anteriores do talhão e os dados de controle do produtor rural. A redução da produtividade 

ocorre devido ao “envelhecimento” da soqueira e por consequência a perda do vigor da 

planta, a mesma passa a produzir menos perfilhos (colmos), porém a quantidade de ATR pode 

ser mantida, desde que as condições climáticas no decorrer do ciclo da cultura sejam ideais 

para sua maturação (RIPOLI, RIPOLI, CASAGRANDI e IDE, 2006; SEGATO, PINTO, 

JENDIROBA e NÓBREGA, 2006).  

Segundo dados da CONAB (2015), a produtividade média do estado de São Paulo da 

safra 2013/2014 em TCH/ha foi de 81,899, sendo este resultado similar aos resultados 

encontrados por Moreira e Bonizio (2012) e Oliveira et al. (2014) que evidenciaram 

produtividades de 82 e 80 ton/ha respectivamente. Assim, a propriedade estudada apresenta 
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grande diferencial de produtividade em relação ao mercado, que está diretamente associada a 

prática de manejo diferenciada além do conhecimento técnico do responsável. 

 Fatores como a seleção apropriada dos cultivares, ambientes de produção, sanidade 

das mudas, preparo e manejo do solo, tipo e qualidade do plantio, manejo adequado da 

cultura, época de colheita, conhecimento técnico e condições climáticas favoráveis são 

determinantes dessa diferença e, também determinantes para uma maior longevidade do 

canavial e menores quebras de produtividade nas safras subsequentes (RIPOLI et al., 2006; 

SEGATO, et al., 2006).  

Diante destes apontamentos, observa-se que a propriedade estudada consegue 

trabalhar no limite da quantidade de cortes para esta cultura e elevado nível de produtividade 

agrícola, o que traz para a análise econômica uma situação mais favorável na extensão do 

fluxo de caixa e na maior geração de receita. 

 

4.1.2. Estimativa dos Custos Variáveis 

 

Os custos variáveis para a propriedade encontram-se na Tabela 3 com os dados 

estratificados ao longo dos seis cortes. A segregação por período do tempo, nos ciclos, deve-

se as diferenças existentes entre os principais grupos de custos como conservação do solo, 

preparo de solo, plantio manual, tratos culturais e mudas e insumos.  

 

Tabela 3: Composição dos custos variáveis ao longo dos seis cortes 

 
Cana 

planta
a
 Cana soca

b
 Cana soca 2 Cana soca 3 Cana soca 4 Cana soca 5 

CUSTOS VARIÁVEIS Custo (R$)/talhão (15ha) 

A. Conservação do solo
c
  R$ 2.488  R$ 662   R$ 662  R$ 662   R$ 662  R$ 662  

B. Preparo de solo 

(Operacional)  R$ 2.317 - - - - - 

C. Plantio Manual
c
  R$ 25.420  - - - - - 

D. Mudas R$ 17.157      

E. Tratos Culturais 

(Operacional)  R$ 710  R$ 477   R$ 477   R$ 477   R$ 477   R$ 477  

F. Insumos 

 R$ 

25.818,00   R$ 16.992  R$ 19.290  R$ 16.125   R$ 15.564  R$ 13.825 

CUSTO VARIÁVEL 

TOTAL  R$ 73.911   R$ 18.132  R$ 20.429  R$ 17.265  R$ 16.703  R$ 14.964  

Notas: aTerminologia para canavial que terá o primeiro corte. bTerminologia para canavial que já teve o primeiro corte. 
cOperações terceirizadas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A implantação do canavial computa a maior porcentagem dos custos variáveis, 

conforme estratificado na Tabela 3 na coluna Cana planta, pois a operação de plantio, a 

aquisição de mudas e os insumos são expressivamente onerosos no primeiro ano. 

Em análise a Tabela 3, as operações de conservação do solo e tratos culturais 

conservam-se inalteradas para as canas socas, trata-se de práticas corriqueiras do manejo da 

cultura, sua variação ocorrerá principalmente em função da oscilação do preço do óleo diesel, 

necessidade nutricional da cultura e problemas fitossanitários. 

 A notória diferença dos custos com insumos para cada ano/safra é determinada por 

fatores agronômicos: i) alternância da aplicação de corretivos do solo (prática realizada 

somente para o Cana planta, Cana soca 2 e Cana soca 5), ii) a rotação de defensivos agrícolas 

e iii) redução da quantidade de fertilizantes em função da idade do canavial. Os dois primeiros 

fatores desmistificam o aumento significativo do custo com insumos na Cana soca 2 e o 

terceiro fator condiz com o declínio dos custos com insumos conforme o número de cortes. 

O CCT também integra os custos variáveis, sendo o maior influenciador a distância 

geográfica da propriedade com a usina, juntamente com o preço do ATR. Para esta 

propriedade o CCT fixado é de R$ 20,00/tonelada de cana, sendo este o valor médio na 

região. A Tabela 5 mostra as estimativas do CCT para cada corte da propriedade. 

 

Tabela 5: Custo do CCT para os cortes 

CCT 
1º Corte 2º Corte 3º Corte 4º Corte   5º Corte   6º Corte  

 R$    21.549,11   R$    21.604,41   R$    23.391,10   R$    25.325,54   R$    27.419,96   R$    29.687,59  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.1.3. Estimativa dos custos fixos 

 

Os custos fixos da propriedade trabalhada encontram-se detalhados na Tabela 6. 

Tabela 6: Composição dos custos fixos da propriedade 

CUSTOS FIXOS Ano/Safra 2013-2014 

A. MANUTENÇÃO TRATORES E IMPLEMENTOS 

Trator 105cv  R$       2.120,00  

Trator 110cv  R$       2.450,00  

Trator 65cv  R$          832,00  

Distribuidora de Calcário  R$          500,00  

Tanque   R$                -    

Grade niveladora  R$       2.000,00  

Grade intermediária  R$                -    

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


Economic and financial feasibility in sugar cane production in small farms 

Santos, D.F.L.; Mendes, C.C.; Farinelli, J.B. de M.; Farinelli, R. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 4 – Oct/Dec - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

239 

Subsolador  R$          270,00  

Cultivador/Adubadora   R$          200,00  

Pulverizador de barras  R$          800,00  

Aplicador de soqueira de cana  R$                -    

Subtotal  R$    9.172,00  

B. PROLABORE   

Remuneração anual para efeitos fiscais  R$     26.000,00  

Subtotal  R$  26.000,00  

C. MÃO-DE-OBRA   

Funcionário fixo   R$     25.478,31  

Despesas Administrativas    R$       2.580,98  

Subtotal  R$  28.059,29  

D. SEGUROS   

Trator 110 cv  R$       1.274,48  

Trator 105 cv  R$          524,76  

 Trator 65 cv  R$          125,95  

Subtotal  R$    1.925,19  

E. TRIBUTOS E TAXAS   

ITR  R$          570,00  

SENAR  R$          230,06  

Imposto de Renda  R$          363,03  

Sindicato Rural  R$          499,32  

Contribuição Sindical Agric. Fam.  R$           40,00  

Subtotal  R$    1.702,41  

TOTAL CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS  R$   66.858,89  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pela Tabela 6, tem-se que os custos fixos compreendem os gastos com manutenção de 

máquinas e implementos, pró-labore, mão-de-obra, taxas e tributos e seguros. 

Esses gastos serão mantidos para todos os cortes da cana, sendo assim esse valor 

existirá havendo ou não produção. 

 

4.1.4. Estimativa da Taxa Mínima de Atratividade 

 

A Tabela 7, apresentada a seguir, demonstra quais os investimentos realizados pela 

propriedade e os valores de cada item, bem como o valor total. 
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Tabela 7: Valor do investimento da propriedade 

VALOR DE ATIVOS FIXOS DA PROPRIEDADE 

Terra - valor em hectares  R$      3.020.000,00  

Benfeitorias  R$         500.000,00  

Máquinas e Implementos Agrícolas  R$         279.000,00  

Subtotal  R$   3.799.000,00  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Tabela 8 são apresentados dados que compõe o retorno do investimento como CDI 

líquido, prêmio de mercado e beta, além da inflação para o período, considerada de 6,50% a.a. 

O valor utilizado do beta para o cálculo do retorno do investimento é o da Usina São 

Martinho S.A. (considerou-se as variações diárias do preço das ações ordinárias no período 

(2011-2014), pois a propriedade está vinculada a mesma, dessa forma o risco da usina 

estende-se à propriedade como aproximação (proxy) 

 

Tabela 8: Dados para cálculo do retorno do investimento 

Índices Valores 

Taxa de CDI 10,67% 

CDI Líquido do IR 9,07% 

Inflação no Período 6,50% 

Beta Médio São Martinho (2014/2013) 0,42 

Prêmio de Mercado 9,90% 

Retorno do Investimento 13,23% 

Retorno Real do Investimento 6,32% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Tabela 9 apresenta os investimentos próprio e de terceiros da propriedade. 

 

Tabela 9: Composição dos investimentos 

Itens Valor Peso Custos Financeiro (K) 

Investimento Próprio  R$   3.820.619,25  97% 6,32% 

Financiamento Máquinas  R$         93.333,33  2,4% 5,50% 

Financiamento Insumos  R$         25.818,00 0,7% 6,50% 

Custo Médio Ponderado de Capital  R$   3.939.770,58  100,0% 6,30% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Tabela 9 apresenta qual a porcentagem de investimento composta por capital 

próprio e o que é composto por capital de terceiros. A tabela mostra também os respectivos 

pesos no CMPC, ou seja, no investimento total, bem como os seus custos. 
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Em complemento a Tabela 9, elaborou-se a Tabela 10 com demonstrativo do custo do 

capital de terceiros, em função do peso e custo de financiamento da cada modalidade de 

crédito. 

 

Tabela 10: Estrutura do capital de terceiros 

Itens Valores Pesos K % 

Financiamento Máquinas  R$               93.333,33  78,3% 5,50% 4,31% 

Financiamento Insumos  R$               25.818,00  21,7% 6,50% 1,41% 

Total  R$             119.151,33  100,0% -- 5,72% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Observa-se que o custo da dívida do capital de terceiros é inferior ao custo do capital 

próprio o que ratifica as premissas financeiras quanto ao maior risco dos proprietários frente 

aos credores (ASSAF NETO, 2012). 

Ressalta-se que o custo da dívida utilizado foi o nominal, pois a empresa rural em 

questão não adota o lucro real, mas o método de apuração do lucro presumido, onde o LAIR é 

estimado para efeitos fiscais em 8% e sobre este calcula-se 15% para o IRPJ e 9% para CSLL. 

 

4.2. Análise do fluxo de caixa descontado 

 

Para a realização da análise do fluxo de caixa descontado, foi elaborada a Tabela 11, 

utilizada como base para as análises operacional, financeira e econômica, trazendo a valor 

presente os itens que compõem o fluxo. 

 

Tabela 11: Fluxo de Caixa Operacional, Financeiro e Econômico da Propriedade Rural 

(em R$) 

  
  VP/ha 

Valor 

Presente 
0 1 2 3 4 5 6 

O
p

er
ac

io
n

al
 

 Receita 

Bruta  
43.867 658.011 - 152.999 133.947 133.329 131.693 128.874 124.688 

 CCT  7.966 119.484 - 21.549 21.604 23.391 25.326 27.420 29.688 

CVP  9.836 147.533 73.912 18.132 20.430 17.265 16.704 14.965 - 

 CVT  17.801 267.017 73.912 39.682 42.034 40.657 42.029 42.385 29.688 

MCT  26.066 390.993 -73.912 113.317 91.913 92.673 89.664 86.489 95.000 

 CF 

(Des.)  
26.171 392.562 66.859 66.859 66.859 66.859 66.859 66.859 66.859 
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IR/CS/ 

INSS 
1.982 29.742  6.916 6.054 6.026 5.593 5.852 5.636 

 FCL  -2.087 -31.311 -140.771 39.542 19.000 19.787 16.852 13.805 22.505 

FCD  -2.087 -31.311 -140.771 37.200 16.815 16.474 13.199 10.172 15.600 

F
in

an
ce

ir
o
 

DFF 1.304 19.552 6.160 5.133 4.107 3.080 2.053 1.027 - 

Amortiz. 7.307 109.598 18.666 18.666 18.666 18.666 18.666 18.666 18.666 

TCF 34.781 521.712 91.685 90.658 89.632 88.605 87.578 86.552 85.525 

 FCL  - 10.500 -157.494 -170.401 17.603 - 2.615 - 575 - 2.520 -  4.507 6.399 

FCD  - 10.500 -157.494 - 170.401 16.560 - 2.315 -  479 - 1.974 - 3.321 4.435 

E
co

n
ô

m
ic

o
 

CF  

(Ñ Des.) 
95.271 1,4 mi 243.389 243.389 243.389 243.389 243.389 243.389 243.389 

CFT 121.442 1,8 mi 310.248 310.248 310.248 310.248 310.248 310.248 310.248 

 FCL  - 97.358 - 1.460.371 - 384.160 - 203.846 - 224.389 - 223.602 - 226.537 - 229.584 - 220.884 

FCD  - 97.358 - 1.460.371 - 384.160 - 191.767 - 198.585 - 186.162 - 177.430 - 169.161 - 153.107 

Notas: CCT – Custo de Carregamento e Transporte; CVP – Custo Variável de Produção; CVT – Custo Variável 

Total; MCT – Margem de Contribuição Total; CF (Des.) – Custo Fixo Desembolsável; DFF – Despesa 

Financeira dos Financiamentos; Amortiz. – Amortização dos Financiamentos; TCF - Total de Custo Fixo; CF (N 

Des.) – Custo Fixo Não Desembolsável; CFT – Custo Fixo Total. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os valores de receita bruta e CCT não se alteram para nenhuma das análises, que aqui 

são apresentadas, em função do modelo adotado, pois os mesmos estão relacionados às 

estimativas de preço do ATR, produtividade e contrato estabelecido com a Usina São 

Martinho S.A. 

Desse modo, o que diferencia na análise decorre da estrutura e definição de custos a 

serem apontados no modelo do fluxo de caixa. A Tabela 11 apresenta o resultado do Fluxo de 

Caixa Descontado para a propriedade em análise, considerando somente, os gastos 

operacionais para implantação da cultura, considerando 15 ha de área plantada. 

Para a análise operacional, observa-se que a propriedade apresenta margem de 

contribuição positiva, sendo superior ao custo variável total, o que é fundamental para 

qualquer atividade, porém a margem de contribuição é inferior aos custos fixos 

desembolsáveis, que englobam os gastos com mão de obra, manutenção de maquinário e 

gastos administrativos, trazendo um fluxo de caixa negativo de R$ 2.087/ha. 

Verifica-se que a produção canavieira para o produtor é rentável quanto aos custos 

variáveis, porém o total dos custos fixos operacionais da unidade agropecuária inviabiliza o 

investimento para uma área de 15 ha, ainda, sob o aspecto operacional. No caso da 
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propriedade investigada, o ponto de equilíbrio operacional é alcançado a partir de 16,3 ha 

cultivados. Esse resultado é o quociente entre o custo fixo e a margem de contribuição, 

incluindo os tributos IR/CS/INSS que são variáveis em função da receita. 

Assim, como a propriedade manteve neste período investigado os 15 ha cultivados a 

projeção é uma rentabilidade negativa do investimento em -0,79% que é a razão entre o valor 

presente do fluxo de caixa operacional e o investimento. 

 

Diante dessa situação, o retorno para a família proprietária ainda será inferior, pois há 

um endividamento de R$ 119.151 com um custo médio de 5,72 a.a.. Assim, o ROE deste 

investimento será de -0,99% a.a. conforme demonstrado na sequência. 

 

Além da rentabilidade negativa do investimento em função da escala limitada da 

produção avaliada, o endividamento realizado para aquisição de insumos e equipamentos 

exige o pagamento de amortizações do principal, assim como dos juros da dívida. Essa 

situação pressiona o caixa do produtor, conforme demonstrado na seção “Financeiro” da 

Tabela 11, onde é possível observar que somente no segundo corte haverá saldo suficiente 

para a liquidação das obrigações. 

Este estudo aponta para uma realidade importante na análise da viabilidade de 

projetos, pois não avalia somente a viabilidade anual de cada safra, mas o impacto dentro do 

ciclo e com a abordagem a partir do caixa do produtor. A situação evidenciada mostra a 

ausência de liquidez do investimento frente aos compromissos assumidos. A consequência 

dessa situação é o aumento do endividamento que ampliará, no médio e longo prazo, a 

inviabilidade da produção ou a venda de ativos. 

Diante da demanda de caixa para cumprimento das obrigações contraídas haveria a 

necessidade do plantio de 21,5 ha. Esse cálculo, igualmente ao realizado no operacional, 

computa a razão entre o custo fixo e as demandas com a instituição financeira (juros e 

amortizações) com a margem de contribuição descontada os tributos sobre a renda. 

A inclusão dos custos não desembolsáveis referentes ao custo dos ativos imobilizados 

(terra, benfeitorias e máquinas/equipamentos) na seção “Econômico” da Tabela 11 relata a 

atual dificuldade da cadeia sucroenergética, em especial, os setores associados à área agrícola. 

A valorização fundiária do país, o aumento das exigências ambientais e sociais e o elevado 

custo de capital do Brasil deflagram um grande desafio ao pequeno e médio produtor rural, 
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pois o custo de oportunidade do investimento é mais representativo que os próprios custos 

operacionais desembolsáveis. 

Neste sentido, compreende-se o processo de concentração de terras no país ou o 

aumento do arrendamento de terras a grupos empresariais-econômicos, pois a atividade 

agrícola e, neste caso, a cultura da cana-de-açúcar está se tornando inacessível para pequenos 

produtores. Em adição, deve-se considerar a necessidade contínua de investimentos em novas 

tecnologias de equipamentos e insumos. 

A partir da inclusão dos custos econômicos na análise, a viabilidade do plantio da 

cana-de-açúcar só é alcançada com 68,88 ha de área plantada em cada ciclo. No caso do 

produtor em questão, cuja propriedade possui 70 ha ele teria a necessidade de cultivar a cana 

em toda a dimensão da propriedade; contudo, isso não é possível em função da necessidade da 

divisão da propriedade em talhões para rotação da cultura, além de impedir a possibilidade de 

diversificação da produção agrícola com vistas à redução do risco do empreendimento. 

O resultado econômico negativo de R$ 1,8 milhão traz um sinal amarelo à 

competitividade do setor e, principalmente, a longevidade econômica dos pequenos e médios 

produtores rurais. 

 

4.3. Análise comparativa entre a propriedade e anuários de cana-de-açúcar 

 

Não obstante, aos resultados encontrados neste estudo quanto a capacidade de gerar 

informações para tomada de decisão à propriedade investigada, tomou-se como comparação 

as informações relatadas no AGRIANUAL (2015) e no domínio eletrônico da Associação dos 

Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Guariba-SP (região de Jaboticabal-SP), como forma de 

evidenciar as diferenças entre a metodologia proposta neste estudo e aquela que considera o 

uso de rateios. Para tanto, simulou-se os resultados com um talhão de 15 ha sendo utilizado 

para a cultura da cana-de-açúcar. A Tabela 12 apresenta os resultados. 
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Tabela 12: Simulação do Resultado da Produção Agrícola para 15 ha 

AGRIANUAL (2015) 

 
VP/ha VP 0 1 2 3 4 5 

Receita R$ 19.699,68 R$ 295.495,16 - 102.840,00 81.675,00 73.350,00 64.275,00 55.965,00 

Custo total R$ 22.851,93 R$ 342.778,92 72.285,00 86.640,00 73.395,00 69.870,00 62.100,00 57.105,00 

Resultado -R$ 3.152,25 -R$ 47.283,76 - 72.285,00 16.200,00 8.280,00 3.480,00 2.175,00 -   1.140,00 

SOCICANA (2015) 

 

VP/ha VP 0 1 2 3 4 5 

Receita 22.008,48 330.127,16 - 86.842,13 86.842,13 86.842,13 86.842,13 86.842,13 

Custo total 20.970,89 314.563,31 85.096,50 64.527,45 64.527,45 64.527,45 64.527,45 39.157,20 

Resultado 1.037,59 15.563,85 - 85.096,50 22.314,68 22.314,68 22.314,68 22.314,68 47.684,93 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados dos anuários. 

 

Logo de início nota-se que, enquanto a propriedade trabalha com um ciclo de seis 

cortes de cana, tanto o anuário da SOCICANA como o da AGRIANUAL trabalham com 

cinco cortes, o que interfere diretamente nos resultados obtidos para valor presente, pois 

ignora-se a potencialidade de um fluxo adicional ao investimento, a partir de um manejo 

agronômico mais adequado. 

A variação na receita deve-se as diferenças de produtividade apontadas pelas fontes; a 

AGRIANUAL apresenta uma produtividade de 77 ton/ha e um ATR médio de 136 kg/ton, 

enquanto que a SOCICANA reporta uma produtividade de 90 ton/ha e um ATR de 135 kg/ton 

de cana. Para a propriedade analisada tem-se uma produtividade de 110,33 toneladas de cana 

por hectare e ATR médio de 141,86 kg/ton sendo ambos valores superiores ao dos parâmetros 

utilizados. Em adição, a maior produtividade ocorre nos primeiros cortes o que melhora o 

valor presente do investimento e, quando tratado por médias, tal relevância é desconsiderada. 

Os custos em valor presente para as duas metodologias são diferentes em 8,97% o que 

se considera aceitável para o cômputo de diferentes custos, contudo, esse padrão de custo é 

distante do apurado para a propriedade rural. As diferenças residem em todos os estratos de 

custos, mesmo nos custos variáveis, em função da heterogeneidade de práticas de manejo e 

conservação do solo, seleção de mudas e insumos. 

No que diz respeito ao custo fixo, as diferenças nos pacotes tecnológicos e 

imobilizados de benfeitoria são distintas, além é claro do tratamento entregue ao custo da terra 

e depreciação.  
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Em que pese às diferenças entre os valores da AGRIANAUAL e SOCICANA, o que 

este trabalho ressalta é a potencialidade do método do custeio direto frente o custeio por 

absorção, cujo esforço é sempre ratear os custos fixos. No caso da AGRIANUAL o produtor 

pode ser “induzido” a entender que não é viável a produção e o contrário na SOCICANA. 

 Todavia, o que os resultados evidenciaram para a propriedade é que a viabilidade do 

investimento está associada à escala de produção, pois a margem de contribuição da cultura 

da cana-de-açúcar mostrou-se positiva. 

 

5. Considerações Finais 

 

A principal diferença da questão motivadora deste estudo para a literatura foi a 

possibilidade de analisar a viabilidade econômica de uma propriedade rural por meio do fluxo 

de caixa descontado juntamente à análise custo-volume-lucro. Nesta direção a pesquisa 

demonstrou que é possível e necessário a segregação dos custos fixos e variáveis para efeitos 

de tomada de decisão e controle das atividades realizadas. Ainda, foi possível evidenciar que 

a área disponível para o cultivo deve influenciar a decisão do investimento do produtor rural e 

não somente a análise entre receita e custo por hectare. 

Desse modo obteve-se que o talhão cultivado pela propriedade produz abaixo do ponto 

de equilíbrio para que sua produção seja viável operacional, financeira e economicamente, 

sendo então necessário buscar outros meios de se atingir esses pontos, para que seus custos 

sejam cobertos e haja retorno do investimento compatível com o seu custo de oportunidade. 

A partir do método e resultados encontrados nesta pesquisa, assinalam-se implicações 

teóricas e práticas que poderão suscitar novas pesquisas ou melhor contribuir para o processo 

de gestão das propriedades rurais. 

Tradicionalmente a técnica de análise custo-volume-lucro é discreta e alcançada com 

valores históricos, todavia, a segregação entre custos variáveis e fixos na análise de 

investimento foi fundamental para melhor compreender os níveis de produção que devem ser 

alcançados para que o investimento seja viável, aos níveis operacionais, financeiros e 

econômicos. Nesta direção, a segregação entre gastos desembolsáveis e não desembolsáveis 

permite ao produtor o discernimento para com as áreas mínimas de produção conforme as 

perspectivas operacionais, financeiras e econômicas. 
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Ainda, a extensão desta abordagem de custeio em uma propriedade rural contribui 

para o maior e melhor uso de uma técnica corrente na contabilidade, porém sem maiores 

adesões na agropecuária que, em razão dos anuários, tem o costume de ratear todos os custos 

fixos por hectare. 

Para o processo de pesquisa foi necessário um grande levantamento de dados junto à 

propriedade rural que, historicamente, é resistente à adoção de práticas de gestão. Desta 

forma, o resultado só foi possível, porque a propriedade apresentava os registros financeiros, 

contratuais e econômicos organizados e compilados em planilhas eletrônicas. Apesar da 

estrutura não estar voltada para um fluxo de caixa, não houve problemas com a sua 

construção pela ausência de informação. Diante disso, toda atividade rural deve ter práticas de 

registros financeiros e o lançamento destes em sistema de fluxo de caixa. 

A estrutura de custos desenvolvida neste estudo pode servir de apoio ao produtor / 

empresário rural no melhor e maior acompanhamento dos seus gastos no curso do processo de 

produção agrícola, além de permitir ao mesmo, decidir entre arrendar a área ou empreender a 

atividade agrícola. 

Para os pequenos e médios produtores rurais a monocultura da cana tornar-se-á cada 

vez mais restrita, o que pode exigir uma maior consolidação de terras no país ou atuar de 

forma diversificada, considerando a propriedade como um portfólio de produtos. Cabe, 

também, como implicação prática a oportunidade de associações e cooperativas em atuar com 

estratégias, visando à redução de custos, como por exemplo, o compartilhamento de máquinas 

e equipamentos, compras em ‘pool’ de insumos, desenvolvimento de mudas, oferta de cursos 

e sistemas voltados a melhoria de gestão, assim como, ações que compartilhem melhores 

práticas de produção quanto ao manejo e conservação do solo e da lavoura. 

Diante das implicações e limitações deste trabalho, pode-se concluir que: 

i) A viabilidade econômica da propriedade é alcançada com 70 ha, sendo este valor 

superior a viabilidade financeira e operacional, ou seja, seria necessário cultivar cana-de-

açúcar praticamente em toda a extensão da propriedade. Esta constatação só foi possível 

mediante a determinação do VP/ha da margem de contribuição de R$ 26 mil, o que ratifica a 

importância da correta segregação dos custos para o processo de tomada de decisão. 

ii) Os custos fixos, indiretos e não desembolsáveis influenciam de forma significativa 

as bases para tomada de decisão e por isso devem ser segregados, para que a margem de 

contribuição decida pela alternativa ou condição mínima de investimento. O rateio de custos 

fixos, como dito anteriormente, pode distorcer a visão do produtor diante de sua propriedade e 
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motivar uma tomada de decisão equivocada. Neste sentido, a utilização do custo total/ha pode 

induzir o produtor em dois erros: a) acreditar que simplesmente a diferença entre receita/ha e 

custos/ha pode determinar a sua lucratividade, porém a escala é importante e precisa ser 

considerada; b) na hipótese de uma diferença negativa entre receita/ha e custos/ha a decisão 

pelo não plantio ou em menor quantidade pode tornar o fluxo financeiro mais negativo, em 

função dos sunk costs e das despesas/custos fixos da propriedade.  

iii) Os resultados setoriais apontados nos Anuários podem servir como direcionadores, 

porém não como definitivos, o que exige de cada propriedade um controle e gerenciamento 

próprio, sendo necessário ao produtor um maior controle dos dados de sua terra, para que sua 

decisão seja tomada de forma mais segura, trazendo uma visão mais realista de seu 

investimento. A possibilidade de incluir junto a análise da viabilidade econômica e financeira 

os indicadores de rentabilidade (ROI e ROE) contribuem para uma análise mais segura e 

específica de cada propriedade, de modo que o produtor possa utilizar os anuários, somente, 

como parâmetros e fontes de informações complementares para o entendimento da sua 

realidade. 

Lembra-se que a pesquisa, enquanto estudo de caso, tem restrições para com 

extrapolações e limitações com o levantamento e análise de dados que são condicionadas por 

fatores ambientais como o preço de insumos, dólar e preço da commoditie. Em adição, a 

construção da taxa de desconto tomou como base o beta do único comprador de cana desta 

propriedade e foi única para os seis ciclos de produção. 

Estudos futuros poderão incorporar nesta metodologia de avaliação a possibilidade de 

diversificação de culturas e o efeito marginal de cada uma na diluição do custo fixo. Em 

adição, incluir a abordagem por opções reais neste segmento torna-se importante em razão das 

flexibilidades que o produtor pode assumir para minimizar as incertezas inerentes ao negócio, 

como o arrendamento da terra, substituição de culturas e alteração nos métodos de manejo. 
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