
ESQUEMA-RESUMO   –   CUSTO   DE   PRODUÇÃO   DO   ARROZ    

 

O  custo  de  produção,  juntamente  com  a  produ�vidade  e  o  preço  de  venda,  forma  o  tripé  que  define  o                    
resultado   da   safra,   ou   seja,   se   a   a�vidade   foi   rentável   ou   não   naquela   safra.  

O  custo  interfere  diretamente  no  RESULTADO  E  LUCRATIVIDADE,  e  deve  ser  a  informação  relevante  na  no                 
momento   da   decisão   de   venda   da   produção.   Saber   o   custo   é   fundamental   para   a   decisão   de   venda!  

Importante  saber  que  cada  produtor  tem  um  custo,  e  vamos  montar  um  modelo  com  os  percentuais                 
APROXIMADOS  (não  é  exato  –  apenas  como  ideia  de  grandeza)  do  custo  de  produção  de  arroz,  adotado                  
pela   CONAB.  

Arroz         Desp.   financ.   2%     

Sequeiro              

         
Custo  
Variável  Outras   desp.   11,2%     

         72,50%     Sementes  10%  
      Custo   Operacional     Custeio              59%  Fer�lizantes  25%  
      89%  16,50%     Químicos  17,5%  
   Custo      Custo   Fixo     Outros  6,50%  
   Total                 
                     
      11%              
      Renda   de   Fatores              
      Renda   de   Fatores              
   Custo   10,50%              
   Total                 
      89,50%  Custo   Fixo           
      Custo   Operacional  7,50%     Sementes  3%  
               Fer�lizantes  13%  
         82,20%  Custeio      66%  Químicos  14,5%  

Arroz     Custo   Variável     Outros  35,50%  

Irrigado     
Outras   desp.  
14,5%        

                     
            Desp.   financ.   2%        
 

Perceba  que  no  centro  de  custo  de  Custeio,  para  o  arroz  irrigado,  temos  vários  adicionais  pela                 
complexidade  da  operação,  como  energia  elétrica  para  bombeamento,  a  água,  os  tratores  e              
equipamentos,  e  as  aplicações  aéreas,  entre  outras  a�vidades,  que  acabam  diferenciando  esta  parcela              
do   arroz   de   sequeiro.  
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  Anotações:   __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 
 
Ni�damente   o   arroz   irrigado   tem   custo   maior,   entretanto   sua   produ�vidade   é   significa�vamente   maior,   pois   na  

expecta�va   da   CONAB,   a   produção   de   arroz   IRRIGADO   é   de   ___________   kg/há,   e   do   arroz   de   SEQUEIRO  
é   de   ______________   kg/há,   o   que   dá   uma   proporção   e   ____________%   a   mais   no   irrigado.  

 
A    ROTAÇÃO   DE   CULTURA    do   arroz   irrigado   com   a   soja,   apresenta    3   grandes   vantagens ,   que   são:   
 

1. _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

Além   destas   três   vantagens,   podemos   citar   ainda   uma   melhora   no   fluxo   de   caixa,   e   na   experiência   do  
produtor,   que   precisa   compreender   outra   cultura,   isso   traz   bene�cios   e   sinergias   muito   boas   para   sua  
capacidade   gerencial   e   administra�va.  

 
Anotações:  

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________   
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