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Abstract 

 

This article discusses a profitability analysis between conventional and transgenic soybeans in 

a property in the city of Chapecó-SC during the 2012/2013 agricultural years. Indicators 

relating to the formation of the cost of production, economic indicators and toxicological class 

were analyzed. As results it was identified for conventional soybeans a variable cost of R$ 

2,084.88, a fixed cost of R$ 570.03 and a total cost of R$ 2,654.91 and for the transgenic 

soybeans the variable cost was R$ 1,904, 63, fixed cost of R$ 570.03 and total cost of R$ 

2,474.66, being 7.26% less than conventional soybeans. The profitability per hectare of 

conventional soybeans was R$ 306.09 compared to R$ 612.34 of the transgenic soybeans 

(100.02% increase). The productivity of conventional soybeans was 47 sacks compared to 49 

sacks in transgenic soybean (4.27% increase). Therefore, with the results obtained in this case 

study, it was possible to verify the superiority of the results in the formation of production 

cost, economic indicators and less polluting for the environment with the cultivation of 

transgenic soybeans. Therefore, it is possible to conclude, considering the productivity and 

production costs, that transgenic soybeans showed better results than the conventional ones. 

 

Key words: Production Costs. Economic Analysis. Toxicological Class.  

 

 

1. Introdução 

 

Em pouco mais de 30 anos de cultivo no Brasil, a soja promoveu mudanças 

consideráveis em toda sua cadeia produtiva. De acordo com Brum et al. (2005), a oleaginosa 

não é mais considerada a redenção econômica para a maioria dos pequenos e médios 

produtores, mesmo tendo sido a base da economia agrícola de parte significativa do sul 
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brasileiro. No entanto, ela está presente em um número expressivo de propriedades na região 

Sul, como no Oeste Catarinense. 

Os sistemas produtivos de soja são exemplos da adoção expressiva de recursos 

tecnológicos, logo, os incrementos de produtividade e a qualidade do produto estão 

fortemente relacionados com o uso intensivo de tecnologia, em todas as suas fases de 

produção. Além do investimento considerável, o cultivo é considerado uma atividade de risco 

elevado, devido à dependência de vários fatores que não podem ser controlados pelo produtor, 

como, por exemplo, as condições climáticas e o preço pago pelo produto na comercialização 

(BATALHA, 2009).  

 Em termos de comercialização, a formação do preço da soja está baseada na 

atuação dos grandes centros de comercialização do mundo, como a Bolsa de Chicago, nos 

EUA, assim, produtores brasileiros, além de estarem vulneráveis aos preços do produto, 

também estão expostos às variações do câmbio. Para Castro et al. (2006), esta 

característica é um dos fatores limitantes à rentabilidade obtida pelo produtor de soja no 

Brasil. 

Uma estratégia recorrente para reduzir a oscilação de preços, disponível para alguns 

produtos como a soja, é o hedge com contratos futuros, o mesmo é comumente usado por 

produtores de maior porte, cooperativas, processadores, dentre outros, (MARTINS E 

AGUIAR, 2004). Em função das características das operações de hedge, os produtores de 

menor porte tem dificuldades de operacionalizá-las, e quando eles as realizam, normalmente 

as transações ocorrem por meio de cooperativas e agroindústrias.  

De um modo geral, a comercialização da soja de pequenos e médios produtores tende 

a ocorrer junto as cooperativas e/ou agroindústrias, quase sempre pelos preços praticados no 

valor do dia.  As cooperativas, uma vez que agrupam um contingente significativo de 

pequenos produtores e colocam a sua estrutura física e técnica a serviço de seus cooperados, 

aumenta o poder de barganha, nesse mercado competitivo (TALAMINI, 2010).  

Apesar dos riscos, a valorização dos preços da soja nos últimos anos tem estimulado a 

sua implementação, inclusive em pequenas propriedades e em regiões pouco adaptadas ao 

cultivo. A elevação dos custos de produção comprometeria progressivamente os pequenos 

produtores de soja, "uma das poucas chances de viabilização econômica seria quando o preço 

está alto, pois aumentaria a rentabilidade por hectare" (BASOTTI, 2016, p.27). 

Desta forma, em um contexto de pouca ou nenhuma margem de negociação na etapa 

da comercialização e de utilização de estratégias de redução de risco de preços, a gestão 
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financeira se constitui em uma das questões mais importantes no processo administrativo de 

qualquer organização, possuindo esta, objetivos relacionados à obtenção de lucro. Assim, é 

importante reconhecer a relevância da gestão de custos, sob o aspecto de um processo que 

visa a otimização dos limitados recursos disponíveis para que qualquer organização possa 

evoluir (CALLADO E CALLADO, 2005). 

O cultivo da soja, por ser uma atividade que demanda uma alta inversão de recursos, e 

que possui riscos (climáticos, de preços e de mercado) consideráveis requer um controle 

sistemático dos processos que envolvem o cultivo da oleaginosa, assim como o da 

propriedade, de um modo geral. Neste sentido, a utilização de instrumentos que permitam 

avaliar os custos de produção para identificar a rentabilidade da soja, torna-se de fundamental 

importância para amparar as decisões dos produtores. É através destes indicadores que o 

produtor passa a conhecer com detalhes e a utilizar de maneira inteligente e econômica os 

fatores de produção (MARZALL E ALMEIDA, 2000).  

A partir dos resultados obtidos com o planejamento e controle dos processos e 

recursos utilizados, em todas as etapas de produção e/ou comercialização de insumos e 

produtos, o produtor poderá localizar os pontos de estrangulamento, para depois concentrar 

esforços gerenciais e tecnológicos, na obtenção da maximização dos lucros e minimização dos 

custos de produção (GASSON E ERRINGTON, 1993). 

Neste contexto, o objetivo neste artigo é realizar uma análise de rentabilidade, em uma 

perspectiva comparada, considerando o cultivo de soja convencional e de soja transgênica, em 

uma propriedade rural no município de Chapecó-SC, durante o ano agrícola de 2012/2013. 

Também objetiva-se relacionar a formação do custo de produção, os principais indicadores 

técnicos e econômicos, além da classe toxicológica dos insumos químicos, com o intuito de 

considerar as principais características dos sistemas de produção em questão. 

 

2. Planejamento e Gestão de Custos em Propriedades Rurais: Importância e Desafios 

 

De acordo com HOFER et al.(2011), a atividade agropecuária contribui 

significativamente para o desenvolvimento econômico e social em termos mundiais, uma vez 

que gera emprego e renda para contingente significativo de pessoas. Em larga medida, no 

Brasil, predominam as propriedades de base familiar, logo, como eles tem dificuldades de 

obter ganhos de escala na produção, eles dependem da eficiência para obter retorno no 

negócio. 
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No entanto, uma das características das cadeias de produção agroindustriais atuais é a 

forte concorrência ao qual elas estão submetidas. Em se tratando do elo da produção, devido a 

estrutura de mercado, típica de concorrência perfeita, o nível de concorrência é ainda é maior. 

A permanência dos empreendimentos rurais nesse ambiente pressupõe que eles sejam cada 

vez mais competitivos, neste caso, eles precisam trabalhar buscando ampliar as margens de 

lucro, a redução de custos, e ainda, preocupar-se com a qualidade dos produtos. No caso dos 

empreendimentos rurais, além dos requisitos usuais, eles precisam lidar com algumas 

especificidades, como a exposição aos eventos climáticos, a não coincidência entre as 

despesas e as receitas, sazonalidade de produtos, atomização de unidades de produção, entre 

outros (MENDES E PADILHA JUNIOR, 2007). 

Em se tratando da produção agropecuária, as noções de planejamento e controle são 

relevantes, uma vez que contribuem para tomada de decisão do produtor rural. De acordo com 

Scarpelli (2009), o planejamento refere-se ao conjunto de objetivos, condições e ações que se 

avaliam e estabelecem com dados e informações de longo prazo. Já, o controle da produção 

está relacionado ao um conjunto de metas, condições e ações que se avaliam e estabelecem 

com informações de médio e curto prazo. Elas são importantes para o alcance dos objetivos 

de longo prazo.  

De acordo com Scarpelli (2009), o planejamento da propriedade rural pressupõe 

decisões sobre o que produzir, quanto produzir e para quando produzir. No que concerne à 

questão de “o que produzir”, é importante observar aspectos relacionados às características 

dos recursos disponíveis e às condições dos mercados. Em termos de “o quanto produzir” 

deve-se considerar além da capacidade econômica do produtor, a capacidade de estocagem 

em nível de propriedade, já que com isso é possível atenuar certas restrições dos mercados. O 

fator “para quando produzir” está relacionado com a possibilidade de escalonamento da 

produção. A demanda de matéria prima pelas agroindústrias tende a ser um processo 

contínuo, logo estas tem demandado produtos de maneira mais constante e com prazos 

predeterminados. Assim, aquele produtor em que o tipo de produto permite e tem condições 

de realizar entregas em um número maior de períodos durante o ano, tende a obter vantagens 

competitivas na comercialização (SCARPELLI, 2009).  

No entanto, a complexidade das atividades, assim como a dos mercados tem exigido 

dos produtores rurais a utilização de uma gestão eficaz, para isso é necessária uma correta 

informação, alcançada por meio de um maior controle, principalmente nos processos de 

produção, bem como na aquisição de insumos. Assim, ferramentas gerenciais, que integrem a 
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gestão administrativa com controles técnicos, são importantes para a competitividade do 

negócio, pois destacam os indicadores econômicos, os sistemas de custeio, garantindo o 

sucesso e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos rurais, os quais são de vital 

importância ao segmento agroindustrial do país (SANTOS et al., 2002). 

Neste contexto, a gestão de custos manifesta-se como um instrumento de grande 

importância para os empreendimentos, sobretudo os agropecuários. O custo em uma 

organização refere-se ao “total de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, medido em 

termos monetários, utilizados (ou consumidos), para alcançar um objetivo específico, 

normalmente os produtos – bens físicos ou materiais que a empresa produz e comercializa” 

(SCRAMIM E BATALHA, 2009, p. 432). 

De acordo com Callado e Callado (2005), a gestão de empresas rurais é focalizada 

geralmente aos fatores do trabalho agrícola, zootécnico e agroindustrial, concentrando 

técnicas de produção e conceitos operacionais das atividades específicas desenvolvidas. Neste 

contexto, a gestão e/ou a contabilidade rural é um instrumento administrativo, em nível de 

estabelecimento agropecuário, pouco utilizado, seja como um mecanismo de planejamento, 

controle ou tomada de decisão. As razões para a sua baixa utilização estão baseadas na 

concepção de que as técnicas gerenciais são tidas como complexas, pouco operacionais e que 

apresentam um baixo retorno prático.  

 

3.  A Evolução do Cultivo da Transgênica em Propriedades Rurais no Brasil 

 

Historicamente a produção de soja brasileira foi baseada em métodos de cultivo com 

preparo de solo de maneira convencional, caracterizada por uma intensa utilização de 

máquinas, envolvidas no processo de preparação dos solos. "O sistema de plantio denominado 

soja convencional se caracteriza pelo uso de herbicidas seletivos à cultura da soja, havendo a 

necessidade de duas a três aplicações por safra, para o controle das ervas daninhas" 

(FURLANETO et al., 2008 p. 2). Esta prática apresentou muitas limitações ao sistema, 

principalmente pelo processo erosivo, bem como pela degradação dos solos. No entanto, no 

final da década de 1980 e início da década de 1990, o plantio direto foi implementado, e, 

atualmente está difundido praticamente para todas as regiões do Brasil.  

A partir da década de 1990 o plantio direto passou a ser utilizado em larga escala no 

cultivo da soja convencional, trazendo muitos benefícios em termos de preparo, aspectos 

físicos e químicos do solo, além da maior eficiência de utilização de máquinas na etapa de 
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plantio.  Para Fidelis et al. (2003), o convencimento para o uso do plantio direto foi lento, mas 

evoluiu significativamente a partir deste período. Em 1991, o Brasil apresentava um milhão 

de hectares implementados, dez anos depois, estima-se que a área semeada através do plantio 

direto seja de aproximadamente 15 milhões de hectares, na soja, a estimativa é de que seja 

aproximadamente 80% da área total do país. De um modo geral, o sistema de plantio direto 

expandiu-se no Sul do país devido ao potencial para a redução da erosão, que causava efeitos 

perversos nos solos e cultivos (ALVES, et al., 2006). 

A adoção do sistema de plantio direto para a produção de soja no Brasil, de acordo 

com a publicação realizada pela Embrapa, intitulada de Tecnologias de Produção de Soja 

(2011), consiste na adoção de um sistema de produção conservacionista, que envolve um 

conjunto de técnicas de produção capazes de preservar a qualidade ambiental das 

propriedades. Para tanto, fundamenta-se na relativa importância atribuída na utilização de 

cobertura permanente nas áreas. 

 Assim como no sistema convencional, no sistema de plantio direto também havia 

dificuldades para controlar determinadas espécies de plantas daninhas, que se desenvolviam 

durante a fase vegetativa da cultura. O controle de uma grande diversidade de plantas 

daninhas exigia esforços contínuos na realização de misturas de vários princípios ativos 

aplicados, em várias pulverizações para obter resultados satisfatórios, o que, em muitas vezes, 

não era viável, seja por aspectos técnicos, como financeiros.  

A resposta do mercado para o controle de plantas daninhas ocorreu ainda no final da 

década de 1990, quando os primeiros experimentos começaram a serem conduzidos a partir 

de variedades de soja transgênica na região Sul e no Brasil. De acordo com Schioschet e Paula 

(2008), as sementes geneticamente modificadas são comercializadas nos EUA desde a década 

de 1980. No Brasil, a autorização formal do plantio deste tipo de cultivo ocorreu com a 

aprovação da nova Lei de Biossegurança, em março de 2005, a partir desta data, ocorreu 

liberação do plantio e da comercialização de variedades transgênicas de soja no Brasil. 

De acordo com a Embrapa (2011) ocorreu a introdução de moléculas com resistência 

ao princípio ativo a base do glyfosate na semente de soja, tornando-a assim uma planta 

geneticamente modificada, denominada de transgênica. A aplicação da biotecnologia à 

produção da soja favoreceu o surgimento de novas variedades de sementes, entre elas, a mais 

plantada e utilizada comercialmente é a soja Roundup Ready, produzida pela empresa 

Monsanto (SCHIOSCHET E PAULA, 2008). 
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No contexto das inovações tecnológicas, que marcaram o desenvolvimento da soja no 

Brasil, a utilização do glyfosate, em soja RR, pode ser entendida como mais uma ferramenta 

que pode ser utilizada no controle das plantas daninhas. Conforme Pelaéz, et al (2004), as 

características positivas da soja transgênica são a facilidade no manejo da cultura e redução 

do número de aplicações de herbicida, que resultaria em menores custos de produção.  

De acordo com Guzatti e Franco (2015), com a difusão da soja geneticamente 

modificada (RR), e ao fato dela ser resistente ao herbicida glifosato, após a liberação para o 

cultivo a partir de 2005, ampliou-se as possibilidades para debates sobre as vantagens e 

desvantagens técnicas e econômicas desse cultivo.  

 

4. Procedimentos de Pesquisa  

 

A pesquisa consiste em um estudo em uma propriedade rural do município de 

Chapecó-SC, considerado o maior município da Região Oeste Catarinense. Os coeficientes 

técnicos de produção foram elaborados com base em informações obtidas através do 

acompanhamento sistemático das atividades agrícolas desenvolvidas na propriedade, durante 

o ano agrícola de 2012/2013.  

Para a efetivação do estudo, foi realizado o monitoramento de todos os processos e/ou 

atividades envolvidas, desde a aquisição dos insumos até a colheita. À medida em que era 

realizada cada etapa produtiva, todos os ingressos e saídas de insumos, assim como, da 

quantidade produzida, nos dois cultivares de soja (convencional e transgênica) eram lançados, 

junto com os preços de cada item, em uma planilha do software libreoffice. 

O tamanho da área correspondeu a 10 hectares de soja convencional e 10 hectares de 

soja transgênica, totalizando 20 hectares cultivados, no período referido. Estas áreas são 

representativas no município, em termos de sistemas de produção de cereais, com utilização 

de alta tecnologia. Nesta propriedade adota-se a utilização do sistema de plantio direto para o 

manejo do solo a mais de 10 anos, a mão de obra é totalmente familiar e as máquinas e 

equipamentos são próprios.  

O plantio foi realizado através do sistema de plantio direto no dia 11/10/2013. A 

variedade de soja convencional utilizada foi a BRS 232 e variedade transgênica foi a Apolo. 

O espaçamento na semeadura foi de 45 cm entre linhas, com 14 plantas por metro linear 

(população de 311.111 mil plantas). A profundidade da semeadura foi de 5 cm, através de 

plantadeira (SHM 15/17), equipada com sistema de disco guilhotina, dosador de semente e 
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compactador de solos com 7 linhas. Como adubação de base foi utilizada 350 kg/ha da 

fórmula 02:20:20 totalizando 7kg/ha de nitrogênio e 70 kg/ha de P2O5 e K2O, 

respectivamente. Com essa adubação, e em condições climáticas favoráveis, é possível obter 

uma produtividade que gira em torno de 60 sacas por hectare.  

A colheita foi realizada de forma individual considerando cada cultivar através de uma 

colheitadeira automotriz de 15 pés.  Posteriormente procedeu-se a pesagem e classificação dos 

grãos para a exclusão de impurezas. 

Convém destacar que as condições climáticas foram consideradas razoáveis na safra 

analisada (2012/2013).  Houve baixa precipitação de chuvas apenas no final do ciclo, o que 

ocasionou uma redução, considerada pequena, no peso de grãos nas duas cultivares de soja.  

Para a análise dos custos de produção e da economicidade do cultivo da soja, levou-se 

em consideração a metodologia descrita por Hoffmann et al., (1987). Foi priorizada a 

identificação e a quantificação dos principais componentes para a formação do custo de 

produção (custo fixo, custo variável e custo total). Também foram analisados os indicadores 

técnicos (produção por área e produtividade) e indicadores econômicos (margem bruta, 

lucratividade). 

A partir dos componentes de uso de insumos e operações de máquinas, por unidade de 

produção, foram construídos os indicadores abaixo relacionados, para serem analisados por 

cultivares de soja; A forma de sistematização permitiu, além da avaliação individual de cada 

cultivar, também a comparação de indicadores entre elas. Convém ressaltar, que para fins de 

análise, os cálculos foram realizados considerando a área de um hectare (R$/ha). 

  

4.1. Formação do custo de produção e das despesas 

 

De um modo geral, a expressão “custo de produção” é portador de muitos 

significados. A partir do âmbito do homem de negócios, de um lado, os custos dependem da 

finalidade dos cálculos, bem como das decisões que se espera tomar. Por outro lado, para fins 

de análise econômica, o termo “custo” significa a compensação que os proprietários dos 

fatores de produção, quando produzem um determinado produto, devem receber para que eles 

continuem realizando o processo de produção (HOFFMANN et al., 1987). De maneira mais 

específica, os custos e despesas podem ser categorizados da seguinte forma: 

 Custo variável: de acordo com Hoffmann et al., (1987), o custo variável é aquele 

que se incorporam totalmente aos produtos e depende das quantidades produzidas. 
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Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2010), os custos 

variáveis desempenham papel fundamental no desempenho econômico de 

propriedades rurais, pois eles definem o limite inferior do intervalo dentro do qual 

o preço mínimo deve variar, no curto prazo, eles expressam numa condição 

necessária para que o produtor continue na atividade. 

 Custo Fixo: De acordo com Hoffmann et al., (1987) são os recursos aplicados e 

que não se incorporam totalmente ao produto no curto prazo, eles acabam sendo 

incorporados em diversos ciclos produtivos. Nessa categoria, enquadram-se a 

depreciação de máquinas e benfeitorias, bem como suas manutenções. 

 Custo Total: consiste no somatório do custo fixo e do custo variável (Hoffmann 

et al.,1987).  O custo total de produção compreende o somatório do custo 

operacional mais a remuneração atribuída aos fatores de produção. Para a 

CONAB (2010), em uma perspectiva de longo prazo, todos esses itens devem ser 

considerados na formulação de políticas para o setor. 

 Despesas Operacionais: referem-se ao somatório das despesas utilizadas com 

máquinas e equipamentos no ciclo de produção (Hoffmann et al., 1987). 

 Outras despesas: compreendem as despesas previdenciárias, seguros, assistência 

técnica e juros de custeio (Hoffmann et al., 1987). 

 

4.2. Indicadores econômicos 

 

 Receita Bruta Total: a receita bruta é obtida através da multiplicação entre a 

quantidade de produto vendido, estocado (grãos ou variação do estoque animal) 

e/ou consumido pelo preço de venda do mesmo produto (HOFFMANN et 

al.,1987); 

  Margem Líquida: a margem líquida é obtida a partir da receita bruta deduzida o 

custo total (HOFFMANN et al.,1987); 

  Custo Variável Médio: é obtido considerando o valor do custo variável dividido 

pelas quantidades produzidas (HOFFMANN et al.,1987); 

 Custo Total Médio:  obtido a partir do cálculo do custo total dividido pelas 

quantidades produzidas (HOFFMANN et al.,1987);  

 Receita Líquida ou Lucro Operacional: constitui a diferença entre a receita bruta e 

o custo total. (HOFFMANN et al.,1987). De acordo com Marion et al. (2009), 
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este indicador mede a lucratividade da atividade no curto prazo, e demonstra a 

situação financeira e operacional da atividade. 

De um modo geral, estes indicadores, analisados de forma sistemática, contribuem 

para a tomada de decisão, em nível de propriedade rural.  

 

5. Formação do Custo de Produção da Soja Convencional e Transgênica - Safra 

2012/2013 

 

A produção agrícola, de acordo com Marion et al. (2009), precisa ser monitorada 

através de seus custos de produção, independente do tamanho do estabelecimento ou de seu 

contexto econômico, social ou político. Os custos de produção podem ser caracterizados 

como o somatório dos recursos e operações utilizados, durante o processo produtivo do 

cultivo da soja (preparo do solo, plantio, tratos culturais até colheita e transporte). De um 

modo geral, a grande maioria dos componentes está alocado no grupo dos custos variáveis.  

 

5.1. Formação do custo de produção da soja convencional - safra 2012/2013 

 

Para fins de operacionalização da formação dos custos de produção da soja 

convencional, dada a relevância dos custos variáveis na composição do custo total, os mesmos  

foram alocados em seis grupos (tabela 01).  

Os resultados demonstram que o custo variável de produção de um hectare de soja 

convencional - safra 2012/2013 - alcança o valor de R$ 2.084,88 (78,53%). Menegatti e 

Barros (2007), ao realizar um estudo semelhante na região do Mato Grosso do Sul, 

identificaram para este item um valor percentual de 72,30%, ou seja, aproximadamente 5% 

mais baixo (tabela 01). De maneira geral, essa diferença tende a estar relacionada com a 

variação dos preços dos insumos, seja pela localização geográfica, ou ainda, pela escala.  

Considerando cada categoria que configura os custos variáveis (tabela 01), verifica-se 

que a maior participação está relacionado ao item plantio (23,87%); seguido dos tratos 

culturais (de 18,64%); despesas de colheita (13,56%); despesas operacionais (8,23%); outras 

despesas (7,93%) e pré-plantio (6,29%).  

De forma sintética, evidencia-se que o grupo do plantio (envolve as atividades 

relacionadas à aquisição da semente fiscalizada, inoculação, tratamento de sementes e 

fertilizantes químicos) configura a maior participação na formação do custo de produção da 

soja. Logo, esse grupo tende a demandar uma maior atenção por parte do produtor, uma vez 
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que, no contexto de uma lógica produtiva de maximização dos recursos econômicos e 

minimização dos custos, é o que mais influencia na produção e na produtividade. 

 

Tabela 01: Formação do custo de produção da soja convencional - safra 2012/2013 

COMPONENTES DO CUSTO Produto Und. Qdade Valor (R$)
Custo por 

hectare
%

1. CUSTO VARIÁVEL 2.084,88      78,53      

a) Pré Plantio - Sub Total 167,00         6,29        

Correção solo Calcário ton 0,50        96,00 48,00           1,81

Adubação Verde Aveia preta kg 70,00      1,20 84,00           3,16

Dessecação - Herbicida Glifosato L 2,50        8,84 22,10           0,83

Dessecação - Inseticida Karate L 0,150      46,00 6,90             0,26

Dessecação - Adjuvantes Oleo Mineral L 0,50        12,00 6,00             0,23

b) Plantio  - Sub Total 633,81 23,87

Semente Fiscalizada BRS 232 kg 55,00      2,60 143,00         5,39

Inoculante na semente Masterfix Dose 1,00        2,70 2,70             0,10

Micronutriente na semente CoMo L 0,100      108,00 10,80           0,41

Fungicida/Inset. na semente Standak Top L 0,100      410,69 41,07           1,55

Fertilizante plantio - Base 02:20:20 SC 7,00        62,32 436,24         16,43

c) Tratos Culturais  - Sub Total 494,78 18,64

Herbicida (2 aplicaçoes) Fusiflex L 2,80        80,00           224,00         8,44

1ª Apl. Inseticida Diamida Premio L 0,050      472,74         23,64           0,89

2ª Apl. Inseticida  contato Metomil Lannate L 0,800      16,97 13,58           0,51

   Inseticida fisiológico Nomolt L 0,100      113,00 11,30           0,43

3ª Apl. Inseticida  Hidrazida + Intrepid L 0,200      90,00 18,00           0,68

   Inseticida fisiológico Nomolt L 0,100      113,00 11,30           0,43

4ª Apl. Inseticida sist. Organofosforado Acefato kg 1,00        27,50 27,50           1,04

Fungicida (estrobirulina + triazol) 3x Aprouche prima L 1,20        112,89 135,47         5,10

Adjuvante (4 aplicações) Oleo Mineral L 2,50        12,00 30,00           1,13

d) Despesas Operacionais  - Sub Total 218,57 8,23

Aplicação calcário Trator+calcariadeira Hora 0,300      79,21           23,76           0,90

Cobertura inverno Trator+plantadeira Hora 0,600      102,91         61,75           2,33

Plantio Trator+plantadeira Hora 0,600      102,91         61,75           2,33

Pulverizações diversas (5 vezes) Trator+pulverizador Hora 1,000      71,31           71,31           2,69

e) Despesas Colheita - Sub Total 360,10         13,56      

Colheita mecânica Plataforma 15 pés Hora 1,00        296,10         296,10         11,15

Transporte Saca de 60 kg sc 47,00      1,36             64,00           2,41

f) Outras Despesas  - Sub Total 210,62         7,93        

Previdência Social 2,3% da Receita Bruta 68,10           2,57

Seguro da Produção - Proagro 2,9 % de A + B + C + D + E 54,35           2,05

Assistência técnica 2% de A + B + C + D + E 37,49           1,41

Juros de custeio 6,75% aa; 3,38% 6 meses (80% A+B+C+D+E) 50,68           1,91

2. CUSTO FIXO 570,03         21,47      

Custo alternativo (arrendamento) Saca de 60 kg sc 9,00        63,00           567,00         21,36

Depreciação Benfeitorias 1,73             0,07

Manutenção Benfeitorias 1,30 0,05

2.654,91      100,00    3. CUSTO TOTAL (1 + 2)
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ainda em relação à tabela 01, ao analisar os três principais insumos de forma isolada, 

verifica-se que a maior participação individual utilizada no plantio da soja é a da 

adubação/fertilização (16,43%); seguido da colheita mecânica (11,15%); e da aplicação de 

herbicida convencional (8,49% do custo total). Por outro lado, a adubação, apesar de sua alta 

participação na composição dos custos, é o principal insumo responsável pela alta 

produtividade, seguido do controle de doenças, insetos e plantas daninhas (NETTO E 

FANCELLI, 2000). A opção por não utilizar a adubação recomendada, ou ainda, a utilização 

de produtos de qualidade inferior, pode ter um impacto expressivo nos níveis de produção e 

produtividade. 

No que concerne às fontes de adubação química, verificou-se que elas são 

praticamente as mesmas utilizadas desde o período da modernização da agricultura. A 

configuração dos preços destes insumos está associada às estruturas de mercado, o que denota 

um forte poder da indústria de fertilizantes na formação dos preços. De acordo com Cella e 

Rossi (2010), o mercado brasileiro de fertilizantes, no contexto da estrutura de mercado, é um 

tomador de preços. De um modo geral, os preços são formados pelo mercado internacional e, 

consequentemente, sujeitos às volatilidades decorrentes da oferta e demanda mundial. Para 

atender à demanda de consumo interno, o Brasil importou, em 2008, de acordo com relatórios 

da Associação Internacional da Indústria de Fertilizantes (IFA,2009), "73% dos fertilizantes 

nitrogenados, 46% do fósforo utilizado pela nossa agricultura e 92% do potássio" (CELLA E 

ROSSI, 2010, p. 44).  

Em linhas gerais, os resultados obtidos no estudo contribuem para reforçar a 

constatação de Maggian et al. (2010), que afirmam que os insumos representam a maior parte 

dos custos de produção da soja convencional. Por outro lado, em larga medida, dependendo 

do perfil dos solos, a produtividade deste cultivo depende da utilização destes insumos. Neste 

sentido, a decisão adequada no ajuste das quantidades, relacionada ao custo-benefício, 

depende de um controle sistemático dos custos de produção do cultivo e/ou da propriedade 

rural.  

As despesas operacionais, associadas às despesas de colheita, também requerem uma 

análise criteriosa, pois representam em torno de 21% do custo total. De um modo geral,  elas 

apresentaram um crescimento contínuo nesta última década. Esta evolução tem sido motivada, 

principalmente pelo aumento no valor das máquinas agrícolas e dos custos de manutenção 

(óleo diesel, lubrificantes, etc).  
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Os custos fixos da soja convencional representaram 21,47% (R$ 570,03/ha) do custo 

total, e compreende principalmente as despesas com arrendamento (21,36%), depreciação 

com benfeitorias e manutenção de benfeitorias (tabela 01). Resultados superiores foram 

encontrados no Mato Grosso do Sul (27,70%), por Menegatti e Barros (2007). A tendência 

deste comportamento pode estar relacionada aos investimentos em capital fixo que podem 

variar significativamente entre uma propriedade e outra, seja pela idade e do estado das 

máquinas e equipamentos, mas também em função do nível de investimentos em capital fixo. 

Também é preciso considerar que as despesas auferidas em arrendamento estão 

crescendo consecutivamente ao longo das últimas décadas. Entre as razões deste aumento, 

figuram a valorização dos preços da produção de grãos, e consequentemente o aumento da 

demanda por áreas mecanizáveis, além da forte pressão ocasionada pela expansão natural do 

município de Chapeco-SC, seja nos imóveis rurais para fins de moradia e/ou áreas industriais.  

Um estudo realizado por Fritz et al. (2015), no Rio Grande do Sul, no período de 1994 

a 2014, demonstrou que preço de comercialização da terra de coxilha, ou seja, apto para para 

o cultivo da soja,  sofreu um processo de valorização expressivo. No período analisado, 

percebeu-se um aumento de 253,74%, assim o valor real deste tipo de terra valia que R$ 

8.664,12 em 1994, equivalia R$ 21.984,35 no ano de 2014. 

A elevação dos arrendamentos e as múltiplas possibilidades do uso da terra, além de 

valorizar as áreas, passam a exigir maior desembolso para sua utilização, bem como promove 

a competição de áreas com aptidão agrícola municipal, destinada à produção de cereais. 

Através do somatório dos custos variáveis e fixos que representam o conjunto de insumos, 

máquinas e serviços utilizados ao longo do cultivo da soja convencional, no ano agrícola de 

2012/13, foi possível identificar um custo total no valor de R$ 2.654,91/ha (Tabela 01).  

5.2. Formação do custo de produção da soja transgênica - safra 2012/2013 

Os principais insumos que compõem os custos variáveis da soja transgênica foram 

semelhantes aos da soja convencional, perfazendo o valor monetário de R$ 1.904,63/ha ou 

76,95%, portanto, uma redução de 2,02%. Resultados inferiores a esses foram encontrados 

por Menegatti e Barros (2007), na região do Mato Grosso do Sul (70,88%). As razões, de um 

modo geral, assemelham-se às identificadas na composição do custo da soja convencional.  

Ao analisar as maiores participações, organizadas de forma sistemática em grupos, a 

tabela 02, demonstra que o item do plantio representou 25,49%, seguido pelas despesas de 
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colheita (15,06%), tratos culturais (12,73%), despesas operacionais (8,83%), outras despesas 

(8,11%) e, para finalizar, as despesas de pré-plantio (6,75%). 

 

Tabela 02: Formação do custo de produção da soja transgênica - safra 2012/2013 

COMPONENTES DO CUSTO Produto Und. Qdade Valor (R$)
Custo por 

hectare
%

1. CUSTO VARIÁVEL 1.904,63        76,97         

a) Pré Plantio - Sub Total 167,00           6,75           

Correção solo Calcário ton 0,50          96,00 48,00             1,94

Adubação Verde Aveia preta kg 70,00        1,20 84,00             3,39

Dessecação - Herbicida Glifosatto L 2,50          8,84 22,10             0,89

Dessecação - Inseticida Karate L 0,150        46,00 6,90               0,28

Dessecação - Adjuvantes Oleo Mineral L 0,50          12,00 6,00               0,24

b) Plantio  - Sub Total 630,81 25,49

Semente Fiscalizada Apolo kg 50,00        2,80 140,00           5,66

Inoculante na semente Masterfix Dose 1,00          2,70 2,70               0,11

Micronutriente na semente CoMo L 0,100        108,00 10,80             0,44

Fungicida/Inset. na semente Standak Top L 0,100        410,69 41,07             1,66

Fertilizante plantio - Base 02:20:20 sc 7,00          62,32 436,24           17,63

c) Tratos Culturais  - Sub Total 314,98 12,73

Herbicida (2 aplicaçoes) Glifosato L 5,00          8,84             44,20             1,79

1ª Apl. Inseticida Diamida Premio L 0,050        472,74         23,64             0,96

2ª Apl. Inseticida  contato Metomil Lannate L 0,800        16,97 13,58             0,55

   Inseticida fisiológico Nomolt L 0,100        113,00 11,30             0,46

3ª Apl. Inseticida  Hidrazida + Intrepid L 0,200        90,00 18,00             0,73

   Inseticida fisiológico Nomolt L 0,100        113,00 11,30             0,46

4ª Apl. Inseticida sist. Organofosforado Acefato kg 1,00          27,50 27,50             1,11

Fungicida (estrobirulina + triazol) 3x Aprouche prima L 1,20          112,89 135,47           5,47

Adjuvante (4 aplicações) Oleo Mineral L 2,50          12,00 30,00             1,21

d) Despesas Operacionais  - Sub Total 218,57 8,83

Aplicação calcário Trator+calcariadeira Hora 0,300        79,21           23,76             0,96

Cobertura inverno Trator+plantadeira Hora 0,600        102,91         61,75             2,50

Plantio Trator+plantadeira Hora 0,600        102,91         61,75             2,50

Pulverizaçoes diversas (5 vezes) Trator+pulverizador Hora 1,000        71,31           71,31             2,88

e) Despesas Colheita - Sub Total 372,70           15,06         

Colheita mecânica Plataforma 15 pés Hora 1,00          308,70         308,70           12,47

Transporte Saca de 60 kg sc 49,00        1,31             64,00             2,59

f) Outras Despesas  - Sub Total 200,58           8,11           

Previdência Social 2,3% da Receita Bruta 71,00             2,87

Seguro da Produção - Proagro 2,9 % de A + B + C + D + E 49,42             2,00

Assistência técnica 2% de A + B + C + D + E 34,08             1,38

Juros de custeio 6,75% aa; 3,38% 6 meses (80% A+B+C+D+E) 46,08             1,86

2. CUSTO FIXO 570,03           23,03         

Custo alternativo (arrendamento) Saca de 60 kg sc 9,00          63,00           567,00           22,91

Depreciação Benfeitorias 1,73               0,07

Manutenção Benfeitorias 1,30 0,05

2.474,66        100,00       3. CUSTO TOTAL (1 + 2)
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos insumos, a maior participação nos custos variáveis também foi o fertilizante, 

seguida pelas despesas com a colheita e semente fiscalizada. O fertilizante e a semente são os 
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responsáveis diretos pelo tipo de tecnologia adotada, visando obter o máximo de retorno 

produtivo, portanto, é recomendável que não sofram redução em suas quantidades. 

De maneira geral, no cultivo da soja transgênica, o insumo de maior variação em 

valores monetários é o herbicida, utilizado para controlar as plantas daninhas durante a fase 

vegetativa do cultivo. A Tabela 02 demonstra que o desembolso com herbicida glifosato foi 

de R$ 44,20/ha, já na soja convencional, a utilização do herbicida fusiflex, para controlar 

plantas daninhas de folha larga e estreita, o desembolso foi de R$ 224,00/ha. Isso significa 

que ocorreu uma redução no valor do custo de produção de 19,73%, quando no cultivo da soja 

foi utilizada a semente transgênica.  De acordo com Menegatti e Barros (2007), a diferença 

entre a soja transgênica e a convencional está na tecnologia incorporada na semente, não 

havendo diferenciação significativa no manejo das lavouras. Nesse sentido, os demais 

insumos como, sementes, fungicidas, inseticidas, tratos culturais e despesas de colheita e 

transporte, ao longo do seu cultivo são muito semelhantes, em valores monetários. 

Do ponto de vista do manejo, destaca-se ainda, que o cultivo da soja transgênica 

apresenta um maior número de dias disponíveis para fazer o controle das plantas daninhas, 

durante a fase vegetativa, haja vista que é um único produto a base de glifosato aplicado via 

foliar sobre o cultivo, com controle eficaz das principais plantas daninhas existentes na 

propriedade. No cultivo convencional é diferente, o período de dias é reduzido para a 

realização deste controle. Normalmente este é realizado na pós emergência e varia de 2 a 4 

perfilhos da planta daninha, sendo necessário de duas a três aplicações para garantir controle 

adequado (ANDREI, 2005). 

A Tabela 02 demostra a composição dos custos fixos, que importam no valor de R$ 

570,03/ha, correspondente a 23,03% do custo total. Neste caso, evidenciou-se um aumento de 

7,26%, quando comparado com a soja convencional. 

Ao analisar a diferença entre o custo total da soja transgênica (R$ 2.474,66/ha) e a soja 

convencional (2.654,91/ha), verifica-se uma redução no custo de produção na ordem de 

7,28% no cultivo de soja transgênica (tabela 02). Isso significa em um desembolso financeiro 

menor para cultivar a soja transgênica, quando comparada com a soja convencional.  

 

6. Análise econômica da produção de soja convencional e transgênica na safra 2012/2013 

 

Os indicadores econômicos, de acordo com Marion et al. (2009) e Wesz Junior (2011), 

podem ser utilizados para avaliar e/ou medir a eficiência da produção da soja. 
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Compartilhando desse mesmo raciocínio, Ozelame (2003) enfatiza que a partir da análise 

econômica o produtor passa a conhecer de maneira mais detalhada, e utilizar de maneira 

adequada os fatores de produção (terra, trabalho, capital e tecnologia). A partir disso o 

produtor poderá localizar os pontos de estrangulamento, para depois concentrar esforços 

gerenciais e tecnológicos para buscar melhorar o desempenho em sua propriedade rural. 

Nesta pesquisa, a análise econômica ocorreu através da multiplicação de dois fatores, 

ou seja, um de produção/produtividade (quantidade de produto e de insumos) e outro de 

mercado (preço do produto e dos insumos). A partir disso, foi possível verificar em que grau 

foi recuperado os custos despendidos na produção da soja convencional e da soja transgênica.  

 

Tabela 03: Principais indicadores econômicos na cultura da soja convencional e 

transgênica – safra 2012/2013 

Soja convencional

Soja transgênica

Diferença do transgênico/convencional

Custo Total

2.654,91        

2.474,66        

Receita 

Líquida

306,09              

612,34              

Valor em Reais (R$)

2.961,00        

3.087,00        

Receita 

BrutaProd. 

(sc/ha)

47,00

49,00

Preço venda 

(R$/sc)

63,00

63,00

Safra Area (ha)

2012/2013

2012/2013

1,00

1,00

2,00 100,00126,00           180,24-           306,24              

% de 

Part.

33,34

66,66

Cultura

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao analisar os principais dados econômicos (tabela 03), verifica-se que a receita bruta 

obtida com o cultivo da soja convencional, em um hectare, foi de R$ 2.961,00, perfazendo 

uma margem líquida de R$ 306,09/ha.  Resultados superiores a esses foram obtidos com o 

cultivo de soja transgênica, onde foi apurada uma margem líquida no valor de R$ 612,34/ha, 

perfazendo um valor de 100,00% maior, quando comparada com a soja convencional. 

Ainda na mesma tabela, verifica-se que a produtividade da soja transgênica apresentou 

uma superioridade de 4,27%, quando comparada com a soja convencional. Esse aumento de 

produção tende a ser ocasionado pela menor competição das plantas daninhas e pelo efeito de 

estresse ocasionado na parte foliar da soja convencional, devido à aplicação do herbicida a 

base de Fomesafem + flazifope (ANDREI, 2005). 

Os resultados obtidos nestes estudo vão ao encontro aos identificados por Esperancini 

et al (2007) e Franco et al (2010). Esperancini et al (2007) em estudo realizado a respeito de 

retorno econômico incorporando análise de riscos, concluíram que a soja transgênica 

apresenta maiores retornos econômicos e menores riscos nas condições de preço.  Franco et al 

(2010) analisaram por meio de estudo de caso, na da Fazenda Missioneira na região de 
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Campo Novo dos Parecis/MT, e observaram que os custos, especificamente os insumos, da 

soja transgênica são comparativamente menores aos da soja convencional. 

7. Análise da Classe Toxicológica da Soja Convencional e Transgênica 

Uma das maiores questões relacionadas a produção agropecuária é o grau de toxidade 

dos insumos utilizados.Em linhas gerais, o Brasil é um dos maiores consumidores de 

defensivos agrícolas na produção agropecuária.  De acordo com o Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, o volume total das importações teve um aumento 

de 19,2% em relação ao mesmo período de 2015, atingindo 161.704 toneladas A classe mais 

importada no país nesse período foi a dos herbicidas - 111.858 toneladas, seguida 

dos fungicidas - 29.013 toneladas (SINDIVEG, 2016). 

Ao analisar os principais dados apresentados na tabela 04, verifica-se a utilização de 

12 produtos químicos utilizados no cultivo da soja de forma preventiva, visando garantir o 

controle adequado dos insetos e das doenças. Estes são considerados os principais fatores 

biológicos que podem afetar os aspectos produtivos da cultura.  

 

Tabela 04: Classe toxicológica dos principais inseticidas, herbicidas e fungicidas 

Convencional Transgenico Diferença

a) Pre-plantio

Dessecação Glifosato Atanor Glifosato 2,50 litro III III Igual

Inseticida Karate Piretroide 150 ml III III Igual

b) Plantio

Standak Top 100 gr II II Igual

c)Tratos culturais

Herbicida 2,50 litro II

Glifosato Atanor*** Glifosato 3,00 litro III

Inseticidas Premio Diamida 50 gr III III Igual

Lannate Methomil 800 ml I I Igual

Intrepid Metoxifenozida 200 ml III III Igual

Nomolt Teflubenzuron 100 ml III III Igual

Acefato Organofosforado 1,00 litro II II Igual

Oleo mineral 0,50 litro IV IV Igual

Fungicidas Aprouche Prima Estrobirulina+Triazol   1,20 litro III III Igual

** Duas aplicações, a primeira com 1 litro/ha e a segunda com 1,5 l/ha;

*** Duas aplicações, a primeira com 1,3 litros/ha e a segunda com  1,7 litros/ha.

* Classe Toxicologica: I Extremamente tóxico, II Muito tóxico, III Medianamente tóxico e IV Pouco tóxico.

Fusiflex**

Classe toxicológica* da Soja

Estrobirulina+Benzimidazol + 

Pirazol

Tratamento 

sementes

Produto Comercial Grupo Químico

Menor

Dosagem 

L/ha.
Atividades

Hidrocarbonetos acifáticos

Fomesafem + Flazifope

 

Fonte: Elaboração dos autores 
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Do total destes produtos, um inseticida é da classe toxicológica I; três produtos são 

inseticidas da classe II; sete são herbicidas, inseticidas e fungicidas da classe III; e um produto 

é óleo mineral, classificado como classe IV. A partir desta análise, verifica-se que a grande 

maioria dos produtos químicos (58,33%) pertence à classe II e apenas um inseticida pertence 

à classe I, utilizado para controlar a lagarta da soja denominada de Helicoverpa armigera. 

Neste experimento, o herbicida é o único insumo que é utilizado de forma diferenciada 

entre o cultivo da soja convencional e transgênica. Para controlar as plantas daninhas no 

cultivo da soja convencional, que nascem na fase de pós emergência utilizou-se duas 

aplicações foliares do produto a base de Fomesafem + flazifop, caracterizado com classe 

toxicológica II, considerado muito tóxico. 

Na soja transgênica utilizou-se duas aplicações foliares, com o produto a base de 

glifosato, caracterizado com classe toxicológica III (medianamente tóxico). Do ponto de vista 

ambiental, ainda que pese o pouco conhecimento acerca da transgenia e de possíveis impactos 

na flora e na fauna, no que concerne ao uso de insumos poluentes e com alto grau de 

toxicidade, o cultivo da soja transgênica demanda produtos menos poluentes, o que tende a 

causar menor impacto imediato ao meio ambiente, quando comparado ao cultivo da soja 

convencional.  

8. Considerações Finais 

Neste trabalho buscou-se realizar uma análise da rentabilidade entre a soja 

convencional e a transgênica em uma propriedade rural do município de Chapecó-SC, no ano 

agrícola de 2012/13. Neste sentido, foram considerados os principais indicadores utilizados 

para a formação do custo de produção, dos indicadores econômicos e da classe toxicológica.  

Os resultados sobre o cultivo da soja convencional por hectare demonstraram um custo 

variável no valor de R$ 2.084,88, custo fixo de R$ 570,03 e custo total de R$ 2.654,91. Para a 

soja transgênica obteve-se um custo variável de R$ 1.904,63, um custo fixo de R$ 570,03 e 

um custo total de R$ 2.474,66. Isso significa que no cultivo de soja convencional foi auferido 

um custo total 7,26% superior à soja cultivada com semente transgênica. 

Os resultados econômicos demonstraram uma maior lucratividade da soja transgênica, 

se comprada com a soja convencional.  Na propriedade rural considerada na pesquisa, durante 

a safra 2012/2013, a soja transgênica apresentou um aumento da lucratividade na ordem de 

100,00%. Os resultados técnicos mensurados através da produtividade por hectare também 
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foram superiores em 4,27%. Neste sentido, a soja convencional proporcionou uma 

produtividade de 47 sacas/ha, já a produtividade da soja transgênica foi 49 de sacas/ha. 

Na análise dos insumos químicos utilizados durante o ciclo de produção da soja 

verificou-se a utilização de 12 produtos, variando desde inseticidas, herbicidas, fungicidas até 

óleo mineral. Os dados demonstraram que para o cultivo de soja convencional foram 

utilizados produtos com maior nível de toxicidade, o que pode implicar em um maior impacto 

ambiental.  

Diante dos resultados obtidos neste estudo, evidenciou-se a superioridade dos 

indicadores na formação do custo de produção, indicadores econômicos e menor uso de 

insumos poluentes com o cultivo da soja transgênica.  Nesta perspectiva, cabe ainda destacar 

a relativa importância na condução desses trabalhos, considerando que a viabilidade de uma 

atividade e/ou dos estabelecimentos agropecuários está diretamente relacionado com a 

capacidade do produtor em implementar sistemas de produção eficazes. Devido à estrutura 

dos mercados agropecuários, sobretudo das commodities, o gerenciamento dos custos de 

produção é determinante para a tomada de decisão e a sustentabilidade de um 

empreendimento rural. 

Finalmente é importante mencionar a importância do acompanhamento sistemático 

dos produtores, seja no que concerne aos aspectos técnicos, como econômicos. Neste sentido, 

a gestão de custos se constitui um importante instrumento de construção de cenários e de 

tomada de decisão em propriedades rurais. 
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