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A agricultura é uma das principais fontes de renda para os pequenos produtores 
rurais da região Ourinhos, município localizado no interior do estado de São Paulo, 
Brasil. A maioria desses pequenos produtores realiza apenas a monocultura, ou 
seja, não realiza a rotatividade de culturas para a recuperação do solo. Tal 
monocultura está relacionada diretamente a degradação do solo, devido ao seu 
manejo, pois o constante preparo do solo com o emprego de máquinas e 
implementos agrícolas, provoca a sua compactação o que prejudica os próximos 
plantios e consequentemente compromete a produção e a rentabilidade para o 
pequeno produtor. Quando praticada a monocultura, o produtor rural sempre 
utiliza os insumos químicos para a recuperação do solo, visto que somente dessa 
maneira se consegue a sua melhoria, no entanto, os produtos químicos trazem 
consequências negativas ao meio ambiente. Uma das alternativas para os 
pequenos produtores rurais é a realização da rotatividade de culturas, pois dessa 
forma utiliza-se o menos possível de insumos químicos, visto que a recuperação 
do solo vai ocorrer da forma mais natural possível. O plantio da soja apresenta-se 
como uma boa prática para ser adotada por estes produtores, pois o nitrogênio 
que a soja retém no solo contribui para a sua recuperação, o que diminui em muito 
a utilização de insumos químicos, além de apresentar uma rentabilidade financeira 
com a produção e venda da soja. Este estudo se baseia em análise comparativa 
entre duas propriedades rurais de pequeno porte, onde a primeira realiza apenas 
a monocultura como forma de produção e, portanto, utiliza os insumos químicos 
para a recuperação do solo; e a segunda propriedade realiza a rotatividade de 
culturas como forma alternativa de produção e recuperação do solo, utilizando 
dessa forma uma quantidade bem menor de insumos químicos. O objetivo da 
pesquisa é realizar um estudo comparativo financeiro, demostrando os benefícios 
líquidos da recuperação do solo apresentados pela propriedade que realiza a 
rotatividade de culturas, bem como destacar as vantagens ambientais pela 
diminuição do uso de insumos químicos.  
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ganhos líquidos. 
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Introdução 

 

A produção de alimentos sempre foi uma preocupação mundial, fato 

relacionado ao recorrente crescimento populacional (SEDIYAMA, 2009). A 

necessidade de produzir cada vez mais alimentos faz com que muitos métodos 

sejam aperfeiçoados no sentido de aumentar a produção vegetal, mas muitas 

vezes esses métodos prejudicam o meio ambiente, devido a grande quantidade de 

insumos químicos utilizados no manejo do solo. A grande utilização de insumos 

químicos pode aumentar os custos de produção, o que compromete os benefícios 

líquidos esperados na produção agrícola, principalmente entre os pequenos 

produtores rurais.     

O Brasil se destaca no cenário mundial como um grande produtor de 

alimentos, visto que tem uma grande quantidade de terras que são apropriadas 

para o cultivo de diversas espécies de grãos, além do clima favorável para a 

produção agrícola. 

O Estado de São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2012), ocupou no ano de 2012 a oitava posição na 

produção de grãos no cenário brasileiro, conforme observamos na tabela 01.  

 
Tabela 1 - Área plantada (por estado e em hectares) de cereais, leguminosas 
e oleaginosas, no Brasil, na safra de 2012, com respectiva produção em 
toneladas e média de toneladas por hectare 
 

Unidades de Federação Área (ha) Produção Média 

Brasil 50.623.707 158.601.837 T / ha 

     
1 Mato Grosso 10.834.271 36.577.832 3,38 
2 Paraná 8.961.925 30.530.934 3,41 
3 Rio Grande do Sul 7.390.632 19.897.722 2,69 
4 Goiás 4.270.787 16.682.989 3,91 
5 Minas Gerais 2.917.864 11.812.307 4,05 
6 Mato Grosso do Sul 3.014,232 9.001.047 2,99 
7 Bahia 2.888.386 7.425.887 2,57 
8 São Paulo 1.692.933 6.500.833 3,84 
9 Santa Catarina 1.445.941 6.035.358 4,17 

10 Maranhão 1.496.818 3.307.197 2,21 
Fonte: Adaptação a partir dos resultados do Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias 
- GCEA/IBGE 
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O município de Ourinhos está localizado no interior do Estado de São 

Paulo e tem uma grande área destinada ao setor rural, possui uma área total de 

28.400 hectares conforme o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável 2010-2013 e uma população estimada em 103.035 habitantes, 

segundo dados do IBGE. Dentre as atividades econômicas do município 

destacam-se o comércio, a pecuária e a agricultura, com destaque para o cultivo 

da soja, do milho e da cana-de-açúcar, contribuindo assim para a produção total 

do estado de São Paulo. Ainda segundo dados do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável 2010-2013, o município possui cerca de 

26.895,1 hectares do seu território ocupado por unidades produtoras 

agropecuárias (UPAs) o que corresponde a 94,70% da sua área total.  

A produção da soja e do milho constitui uma importante base 

econômica e social para a maioria dos pequenos e médios produtores rurais do 

município, sendo que a produção desses grãos destinam-se principalmente para a 

alimentação humana e animal, bem como para a geração de energia.  

Os produtores rurais realizam o plantio dessas duas culturas 

temporárias principalmente na forma de sucessão de culturas, fazendo o plantio 

de maneira sequencial, utilizando para a recuperação do solo a aplicações de 

insumos químicos. A aplicação dos insumos químicos faz aumentar a 

produtividade agrícola em um curto período de tempo, porém a longo prazo, 

causam danos ao solo e ao meio ambiente, tendo como consequências o 

comprometimento da sua produção gerando queda na produtividade o que afetam 

economicamente os produtores, devido ao aumento dos custos de produção. 

Com o passar dos anos ocorre a queda na produção desses grãos e 

o aumento dos custos de produção devido ao emprego de mais insumos químicos 

para a manutenção e recuperação do solo, com isso muitos produtores, 

principalmente os pequenos, acabam por migrar para a produção de outras 

culturas, como por exemplo, a mandioca, sorgo, feno e outras culturas, tendo em 

vista reverter os prejuízos econômicos causados pela queda na produção. 
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A utilização do solo de maneira racional e consciente pode auxiliar na  

possível queda na produção para esses produtores rurais o que diminui o risco 

econômico e financeiro. A rotação de culturas apresenta-se como uma boa 

alternativa para a preservação e recuperação do solo, pois diminui o uso de 

insumos químicos, que são substituídos pelo aproveitamento dos fatores naturais 

propiciados pela rotatividade de culturas como o milho, a soja, o feijão e a 

braquiária.  

Além de produzir efeitos benéficos como uma possível melhora da 

produtividade, a rotação de culturas também infere positivamente no combate as 

pragas, ou seja, realiza um manejo ecológico e sustentável, diminuindo dessa 

maneira para o produtor rural os gastos excessivos no combate a estas pragas, o 

que faz reduzir os custos de produção.  

 

1. Investigando os benefícios líquidos econômicos de sucessão e rotação de 
culturas na região de Ourinhos/SP/BR 

 

O objetivo geral da pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de 

Pós-graduação em Agronomia - Energia na Agricultura, na  Faculdade de Ciências 

Agronômicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho  (UNESP), 

campus de Botucatu/SP/BR, desde 2012, é desenvolver uma análise econômica 

identificando os benefícios líquidos econômicos de sucessão e rotação de culturas 

na região de Ourinhos/SP/BR, especialmente o cultivo da soja, do milho, do feijão 

e da braquiária. 

Para Dainese (2001), a forma como o homem interfere no meio 

ambiente para produzir alimentos sempre foi agressiva. No entanto, o homem 

depende cada vez mais do convívio harmonioso com a natureza para a sua 

manutenção e sobrevivência. Para tanto, a necessidade de planejamento racional 

do uso do meio ambiente é extremamente importante.   

De acordo com Deganutti (2000), o planejamento do uso da terra é 

importante não somente para protegê-la contra alterações superficiais provocadas 
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por fenômenos naturais, como também para desenvolver a sua capacidade 

produtiva. 

 

2.  Rotação de culturas  

 

Para Primavesi (2002), uma das maneiras mais eficazes de atuar 

sobre a vida do solo é a prática do rodízio racional e deliberado das culturas. A 

rotação de culturas consiste na trocar da matéria orgânica, que é adicionada ao 

solo; na mudança das excreções radiculares; e na modificação da forma de 

explorar os minerais do solo, enfim, manejos que sempre beneficiam organismos 

diferentes, evitando assim a proliferação unilateral de alguns organismos. 

A rotação de culturas, desta forma, consiste em se alternar, em um 

mesmo local, diferentes culturas em uma sequência regular e lógica (AZAMBUJA, 

1996; SOUZA E PIRES, 2002; EMBRAPA, 2006 apud SEDIYAMA, 2009).  

Sediyama (2009), destaca que as espécies escolhidas devem ter, ao 

mesmo tempo, propósitos comerciais e de recuperação do solo que produzam 

grandes quantidades de biomassa, cultivadas quer em condição solteira ou em 

consórcio comercial. 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2005), a realização da 

rotação de culturas não só aumenta o conteúdo de matéria orgânica do solo, mas 

também tem grande influência na manutenção e na fertilidade do solo, pois 

algumas plantas ao se decomporem, podem formar produtos tóxicos as próprias 

plantas que tiveram origem e com a utilização da mudança de culturas através do 

sistema de rotação isso pode ser mudado. 

Ainda segundo Bertoni e Lombardi Neto (2005), a rotatividade de 

culturas também pode influenciar positivamente no controle de algumas ervas 

daninhas, pois alguns tipos de organismos se desenvolvem mais em um tipo de 

planta do que em outros. O controle se dá devido ao fato da quebra do local de 

produção que se altera de um ano para o outro. 
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3.  Manejo sustentável do solo  

 

O termo "sustentável" é originário do latim sus-tenere que significa 

sustentar ou manter. Com relação ao uso do solo é a partir da década de 1980 

que a expressão manejo sustentável passa a ser empregada com maior 

freqüência, assumindo também dimensões econômicas e socioambientais 

(EHLERS, 2008). 

Sabemos que o manejo sustentável do solo é um desafio para a 

ciência e a tecnologia, assim como para a definição de políticas agrícolas. Torna-

se necessário analisar alguns manejos sustentáveis de solo que possam apontar 

um caminho "[...] lógico para definir a probabilidade de sustentabilidade pela 

conexão da forma e uso do solo com uma série de fatores econômicos, ambientais 

e sociais que juntos determinam se um particular solo é sustentável." (WHITE, 

2009, p. 402). Neste sentido, alguns "aspectos-chave" devem ser considerados, a 

saber: "[...] a caracterização dos recursos do solo: suas propriedades e sua 

distribuição espacial; o monitoramento nas trocas de recursos do solo e/ou o efeito 

das práticas de manejo na condição daquele recurso." (p. 402). 

Altieri (2009), quando trata da análise econômica da agricultura 

sustentável considera que "[...] sustentabilidade significa que a atividade 

econômica deve suprir as necessidades presentes, sem restringir as opções 

futuras. Em outras palavras, os recursos necessários para o futuro não devem ser 

esgotados para satisfazer o consumo de hoje."(p. 82). O pesquisador observa, 

ainda, um fato importante: 

 

Os sistemas de contabilidade, tanto das empresas como dos 
países, incluem uma cota de consumo de capital. Esse custo, uma 
depreciação anual do capital, é subtraído da receita líquida no 
cálculo da renda anual. Como outras formas de capital, a base de 
recursos naturais proporciona um fluxo de benefícios econômicos 
ao longo do tempo [...]. (ALTIERI, 2009, p. 82).  

 

Os benefícios econômicos, foco de estudo dessa pesquisa, podem 

ser observados apenas ao longo do tempo, no entanto, a produtividade dos 
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produtos agrícolas não é estática e a forma de contabilizar os custos podem 

simplesmente não contemplar as perdas do solo como, por exemplo, a erosão, a 

salinização, a deteriorização e a contaminação dos recursos naturais. 

Sobre o potencial produtivo do solo Sediyama (2009, p. 29) 

acrescenta que: 

 

No manejo do solo, a primeira e talvez a mais importante operação 
a ser realizada é o seu preparo. Longe de ser uma tecnologia 
simples, o preparo do solo compreende um conjunto de práticas 
que, quando usado racionalmente, pode permitir alta produtividade 
das culturas a baixos custos, mas, se essas práticas forem 
incorretas podem causar a degradação física, química e biológica 
do solo e, paulatinamente, diminuir o seu potencial produtivo. 

 

4. Teoria dos custos 

 

Segundo Fergunson (2003, p. 230), "As condições físicas de 

produção, o preço dos recursos e conduta economicamente eficiente de um 

empresário determinam conjuntamente o custo de produção". 

O custo social de produção é o custo que uma sociedade é capaz de 

suportar para produzir uma determinada mercadoria. Supõe-se que as sociedades 

possuam reservas de riqueza para a produção. Assim, o objetivo da atividade 

econômica é obter o máximo possível de reservas. O custo social também é 

conhecido como custo de oportunidade ou custo alternativo, que é o montante de 

um determinado produto que é sacrificado para que os recursos possam ser 

alocados em uma outra produção. 

O custo privado é quando ocorre por parte do produtor um 

desembolso financeiro para pagamento da aquisição de recursos utilizados no 

processo produtivo. O produtor fica sujeito a custos explícitos e implícitos. Os 

explícitos são as despesas e os implícitos corresponde a "[...] um montante fixo 

(no curto prazo) que deve ser adicionado ao custo explícito, para uma avaliação 

do lucro econômico puro" (FERGUSON, 2003, p. 232). 
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A teoria do custo total no curto prazo, segundo Fergunson (2003), 

leva em consideração as condições físicas de produção e os preços unitários dos 

insumos que determinam o custo de produção. O custo total de produção pode ser 

dividido em fixo e variável. 

Os custos fixos são constituídos pelos insumos que não podem ser 

alterados rapidamente, independentemente de questões de mercado, de capital 

ou tecnológicas.  

Os custos variáveis são constituídos pelos insumos que podem 

sofrer alterações rapidamente no tempo. 

De acordo com Vasconcellos e Garcia (2008, p. 71) "[...] os insumos 

fixos são aqueles cujas quantidades utilizadas não se alteram em relação a 

quantidade produzida de um produto e os insumos variáveis de produção são 

aqueles que tem suas quantidades utilizadas alteradas quando o volume de 

produção se altera." 

A teoria do custo no longo prazo envolve um horizonte de 

planejamento, ou seja, os agentes econômicos (consumidores e produtores) "[...] 

podem planejar e escolher muitos aspectos `do curto prazo' nos quais eles 

operaram no futuro. Portanto, de certo modo, o longo prazo consiste de todas as 

situações possíveis de curto prazo entre as quais um agente econômico pode 

escolher" (FERGUNSON, 2003. p. 246).  

 

5.  Custo e objeto de custeio 

 

Para Batalha (2007, p. 432), o custo em uma entidade significa o 

montante total de recursos empregados, sendo estes recursos financeiros, 

humanos e tecnológicos, que são medidos em termos monetários, sendo 

consumidos para atingir um objetivo específico, que são os produtos que este 

entidade irá comercializar. Este objetivo específico é denominado de objeto 

custeio. 
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Batalha (2007, p. 432), explica que um objeto de custeio pode ser 

caracterizado por meio de uma operação, uma atividade ou então um conjunto de 

atividade ou de operações que consomem os recursos para produzir algum tipo de 

bem ou serviço. 

 

Em termos gerais, o custo de qualquer objeto de custeio deve ter 
como propósito o planejamento, o controle ou avaliação, sendo:  
planejamento: processo que visa decidir que ação será tomada;  
controle: processo que visa assegurar, tanto quanto possível, que 
a organização siga os planos e as políticas predeterminadas;  
avaliação: metodologia que visa apurar ou medir em que graus os 
objetivos estabelecidos foram atingidos. Para dirigir as decisões na 
empresa, um bom sistema de custeio deve conseguir utilizar as 
informações coletadas de forma apropriada a atender os seus 
propósitos. (MARTINS, 2004 apud BATALHA, 2007, p. 432). 

 

 

6. Administração dos custos de produção na agricultura 

 

Os custos envolvidos no processo produtivo de uma determinada 

cultura podem ser considerados como um simples processo para o produtor rural, 

pois uma simples controle dos gastos dos insumos utilizados na produção pode vir 

a ajudar na sua administração, porém quando ocorre a necessidade de análise 

subjetiva, este simples controle pode não ser suficiente para uma análise dos 

custos envolvidos no processo produtivo, o que passa a ser um processo mais 

complexos. 

Desta forma, as estimativas dos custos de produção são elementos 

importantes para o planejamento, execução e avaliação dos gastos envolvidos, ou 

seja, torna-se uma ferramenta para o auxílio na tomada de decisão. 

A pesquisa contribui para identificar os possíveis benefícios líquidos 

originados a partir da utilização da produção agrícola na forma de rotação de 

culturas temporárias, ao comparar o custo nos diferentes sistemas de produção. 

 

7.  Desenvolvimento da pesquisa 
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O estudo in loco envolve propriedades rurais do município de 

Ourinhos, estado de São Paulo, Brasil, localizado a aproximadamente 370 Km da 

capital paulista. São analisados dados relacionados a duas propriedades rurais 

específicas, Fazenda Sertãozinho e Fazenda Pedra Branca, que tem como 

atividade o plantio da soja, milho, feijão e braquiária. Em uma propriedade ocorre 

o manejo da cultura da soja e do milho na forma de sucessão de culturas e na 

outra o manejo ocorre na forma de rotação de culturas, alternando-se entre o 

cultivo da soja, do milho, do feijão e da braquiária. 

As áreas de estudo, Fazenda Sertãozinho e Fazenda Pedra Branca, 

possuem 32 e 26 alqueires respectivamente e estão localizadas na região norte do 

município, conforme mostra a imagem 1. 

 

Imagem 1 - Vista aérea das áreas de estudo 
Fonte: Google Earth (2012) 

 

Como se observa na imagem, as áreas de estudo ficam próximas da 

mancha urbana do município de Ourinhos. A Fazenda Sertãozinho faz divisa com 
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o município de Salto Grande/SP, possui quase que a totalidade dos 32 alqueires 

de área plantada. É banhada pelo rio Turvo, importante recurso hídrico da região. 

Abaixo, apresentamos a imagem 2 com vista aérea da Fazenda 

Sertãozinho. 

 

 

Imagem 2 - Vista aérea da Fazenda Sertãozinho 
Fonte: Google Earth (2012) 

 
 
A Fazenda Pedra Branca, conforme se observa na imagem 3, possui dentro 

dos 32 alqueires, quase que a totalizada de área plantada. É banhada pelo rio 

Paranapanema, outra importante bacia hidrográfica da região de Ourinhos. 
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Imagem 3 - Vista aérea da Fazenda Pedra Branca 
Fonte: Google Earth (2012) 

 

8. Expectativa de resultados 

 

Como se trata de pesquisa em fase inicial de desenvolvimento, para 

o levantamento dos custos de produção e análise econômica serão considerados 

os coeficientes técnicos das culturas de soja, milho, feijão e braquiária por hectare 

plantando e utilizado o Sistema Integrado de Custo Agropecuários (CUSTAGRI) 

que associa os custos de produção e análise de sistema. 

Para o estudo serão consideradas as safras dos seguintes períodos:  

- Safra verão: 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. 

- Safrinha: 2011, 2012 e 2013.  

Para a análise serão: 

- Elaboradas planilhas comparativas dos custos de produção de cada 

sistema, compondo: 

 - Custo operacional efetivo (COE); 
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 - Custo operacional total (COT);  

 - Custo total de produção (CTP); 

- Elaboradas planilhas comparativas de estimativa de rentabilidade 

de cada cultura, destacando: 

 - Receita Bruta; 

 - Margem bruta sobre o COE; 

 - Margem bruta sobre o COT; 

 - Margem bruto sobre o CTP; 

 - Ponto de nivelamento (PN); 

  - sobre o COE; 

  - sobre o COT; 

  - sobre o CTP. 

 - Preço de equilíbrio (PE); 

 - Lucro operacional (LO); 

 - Índices de lucratividade (IL). 

 

O conceito de custo operacional segundo Martin e colaboradores 

(1998), envolve as despesas efetivamente desembolsadas, ou seja, pagas pelo 

agricultor somadas a depreciação de máquinas e benfeitorias de cada atividade, 

incorporando-se outros componentes de custos, tendo como finalidade obter o 

custo total de produção e análise de rentabilidade. 

 

A análise da rentabilidade consiste, em geral, na comparação da 
receita com o custo de produção. O conceito mais usado é a 
receita média ou preço por unidade do produto. A receita 
representa o resultado da atividade em valores monetários. O 
lucro ou receita líquida é a diferença entre as receitas e os 
custos, podendo ser total, para toda a produção, ou médio, por 
unidade de produto. (REIS, 1997, apud MELO; HENRIQUE DA 
SILVA; ESPERANCINI, 2012, p. 124). 

 

Para se obter o custo de produção será necessário levantar as 

seguintes informações, de acordo com Martin e colaboradores (1998, p. 8-9): 
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a) operações agrícolas: para cada operação é definido o número 
de horas de trabalho gasto por categoria de mão-de-obra, trator 
e/ou veículos e equipamentos na operação; b) operações agrícolas 
efetuadas através de empreita: envolve operações de 
manutenção, cultivo, colheita, transporte, etc; c) materiais de 
consumo: constituído pelos materiais que são utilizados no 
processo de produção, podendo ser próprios e/ou adquiridos pelo 
produtor; d) os componentes de custos indiretos da produção, 
envolvendo as obrigações sociais, seguro, encargos financeiros 
para capital de custeio, custo de uso da terra, outras despesas 
com impostos e administração e outros custos fixos com capital ou 
com a formação da cultura [...]; e e)  os preços das máquinas, dos 
insumos utilizados nas operações das máquinas, dos materiais de 
consumo utilizados pelas atividades das empreitas, preços da 
mão-de-obra, taxas de juros, preços de venda do produto, etc. 

 

Obtidas estas informações e outras necessárias serão utilizados os 

seguintes componentes para obtenção dos custos de produção e rentabilidade, 

para análise econômica e comparativa entre as áreas em estudo, de acordo com 

Martin e colaboradores (1998, p. 8-13), são eles: 

 

1) Custo operacional efetivo (COE): constitui o somatório dos 
custos com a utilização de mão-de-obra, máquinas, equipamentos 
e insumos. 
 
2) Custo operacional total (COT): resulta da somatória do custo 
operacional efetivo (COE) e dos custos indiretos monetários ou 
não monetários, tais como: 
a. Encargos diretos: 33% sobre o custo de mão-de-obra;  
b. Contribuição de seguridade social (CESSR): 2,3% sobre a 
receita bruta;  
c. Encargos financeiros: 8,75% sobre 50% do COE e;  
d. Despesas com assistência técnica: 2% sobre o COE. 
 
3) Custo Total de Produção (CTP): resulta da somatória do custo 
operacional total  (COT) e outros custos fixos como: 
Custo de oportunidade da terra 
Custo de oportunidade do capital 
Depreciação 

 
4) Receita Bruta: constitui-se do faturamento daquele 
empreendimento, ou seja: 
Onde Pv = preço de venda e Q é a produtividade 

 

QPvRB 
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5) Margem bruta sobre o COE : é a margem em relação ao custo  
operacional efetivo (COE), isto é, o resultado que sobra após o 
produtor pagar o custo operacional efetivo. 

 
 

 
6) Margem Bruta (COT): como a anterior, mas, nesse caso, em 
relação ao custo operacional total (COT), ou seja: 

 
 
 
Essa margem indica qual a disponibilidade para cobrir os demais 
custos fixos, o risco e a capacidade empresarial do proprietário. 

 
7) Margem Bruta (CTP): como a anterior, mas, nesse caso, em 
relação ao custo total de produção (CTP), ou seja: 

 
 
 

 
Essa margem indica qual a disponibilidade para cobrir os demais 
custos fixos, o risco e a capacidade empresarial do proprietário. 

 
8) Ponto de Nivelamento  
 
Este  indicador mostra, dado o preço de venda e o rendimento do 
sistema de produção considerado por atividade, quanto é 
necessário produzir para cobrir o COE. 

 
 

 
Onde Pv é o preço de venda 

 
Também podem ser estimados os pontos de nivelamento sobre o 
COT e CTP: 

 
 
 

 
9) Preço de equilíbrio: 

 
 

 
Este  indicador mostra, dada uma produtividade, qual o preço de 
venda necessário para cobrir o COE. 
 
10) Lucro Operacional (LO): constitui a diferença entre a receita 
bruta e o custo operacional total (COT) por hectare e  mede a 
lucratividade da atividade no curto prazo, mostrando as condições 
financeiras e opera-cionais da atividade agropecuária. 

100)( 



COE

COERB
COEMB

100)( 



COT

COTRB
COTMB

100)( 



CTP

CTPRB
CTPMB

Pv

COE
PN 

Pv

COT
PN 

Pv
PN

CTP


Q

COE
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11) Índice de Lucratividade (IL): esse indicador mostra a relação 
entre o lucro operacional (LO) e a receita bruta, em percentagem. É 
uma medida importante de rentabilidade da atividade agropecuária, 
uma vez que mostra a taxa disponível de receita da atividade, após 
o pagamento de todos os custos operacionais: 
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