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Gestão de custos
de produção de
cana-de-açúcar:
Estudo de caso dos fornecedores
da região de Guariba/SP
Considerando que o preço de venda
da cana-de-açúcar não é determinado
diretamente pelo fornecedor, o controle
dos custos de produção é fundamental
para analisar a rentabilidade da aividade. Como o sistema de produção de
cana é complexo, tendo em vista o elevado número de variáveis envolvidas, as
diferentes naturezas das mesmas e as
relações interdependentes observadas,
este controle e gerenciamento pode ser
realizado com o apoio de modelos computacionais dedicados. A uilização de
recursos como este, além de evidenciar
um resultado aproximado da situação,
permite a manipulação de cenários para
testar situações de interesse, sendo, portanto, uma ferramenta de gestão para
apoio em tomadas de decisão sob condições de risco e incerteza.
Um vislumbre do uso potencial
destas ferramentas é apresentado
neste arigo. A parir de dados técnicos
e econômicos apurados pelo Pecege1
junto a fornecedores da região de
Guariba/SP – por intermédio da Socicana
– determinou-se o custo de produção de
cana-de-açúcar por produtores rurais,

sendo realizadas algumas simulações
em torno de dúvidas recorrentes, como:
“minha estrutura de produção está
ociosa, devo arrendar mais área para
produzir e com isso diluir meu custo?”;
“quanto pagar pelo arrendamento?”;
“será que compensa adubar mais?”.
Desta forma, o presente documento é
apresentado em dois itens: 1) Custos de
produção de cana-de-açúcar na safra
2015/2016 para a região de Guariba/
SP e 2) Uilização do modelo de custos
Pecege como ferramenta de apoio ao
processo de tomada de decisão.
A matriz de coleta de dados para elaboração dos custos de produção é baseada na relação dos estágios de produção
de cana, a saber: formação do canavial
(preparo de solo, planio e tratos culturais da planta), tratos culturais soca e colheita, com as formas de condução das
operações – manual ou mecanicamente
–, além dos respecivos insumos uilizados. Para a região de Guariba/SP, os valores dos principais indicadores técnicos
considerados, bem como os custos por
estágio de produção podem ser visualizados no Quadro 1.
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Valor

ha

70

Produtividade média

t/ha

85

Cortes por ciclo

n

7

ATR

kg/t de cana

132

Preço do ATR

R$/kg ATR

0,4741

Raio médio

Km

28

% de colheita mecanizada

%

100

% de plantio mecanizado

%

100

Arrendamento praticado

t/ha

28

Preparo de solo

R$/ha

1.892
4.033

Plantio

R$/ha

Tratos planta

R$/ha

969

Formação do canavial

R$/ha

6.894

Tratos soca

R$/ha

1.899

Colheita

R$/t

28

Administrativo

R$/ha

657
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realizado basicamente de duas formas,
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terceiros. Como a aquisição de terras
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Determinado a parir de quanidade e preço do ATR. Valores acumulados até agosto/15 • 5 ML = Preço – COT • 6 L = Preço - CT
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Números do Setor
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Variação
do Etanol
Hidratado
CEPEA
Circular
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0,80
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-

SAFRA 14/15
SAFRA 15/16

ABR
1,34
1,26

MAI
1,20
1,23

JUN
1,21
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1,21
1,18

SET
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1,14
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1,53
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FEV
1,38

MAI
37,59
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do Açúcar
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20,00
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-

R$/KG

ABR
SAFRA 14/15 35,85
SAFRA 15/16 42,89

Variação
do ATR
Acumulado
Circular
Consecana

MAR
47,90

0,4950
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0,4600
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SET
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DEZ
JAN
FEV
MAR
SAFRA 14/15 0,4802 0,4697 0,4666 0,4662 0,4654 0,4637 0,4615 0,4629 0,4650 0,4680 0,4717 0,4763
SAFRA 15/16 0,4909 0,4820 0,4765 0,4734 0,4741 0,4793 0,4902
MESES DA SAFRA

EVOLUÇÃO DO ATR QUINZENAL EM USINAS DA REGIÃO – SAFRAS 14/15 E 15/16
165
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155
150
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140
132,78

135

129,81

130

ATR

119,09

115

115,90
108,76

110
105

103,82

100

96,49

95
SÃO MARTINHO 15/16
BONFIM 15/16
STA. ADÉLIA 15/16
SÃO MARTINHO 14/15
BONFIM 14/15
STA. ADÉLIA 14/15

120,15

138,72

140,06
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140,09

141,14
139,21
139,01

127,72

127,14

120

134,86

141,90

133,22

131,19

126,36

125

136,18
128,79

135,71

141,61
139,37

124,73
119,98

118,84

115,26
113,39

112,73

102,96

1ª Q ABR 2ª Q ABR 1ª Q MAI 2ª Q MAI 1ª Q JUN 2ª Q JUN 1ª Q JUL 2ª Q JUL 1ª Q AGO 2ª Q AGO 1ª Q SET 2ª Q SET 1ª Q OUT 2ª Q OUT 1ª Q NOV 2ª Q NOV

96,49 102,96 112,73 115,26 118,84 124,73 128,79 133,22 138,72 141,90
108,76 115,90 119,09 126,36 129,81 132,78 136,18 135,71 139,37 140,06
103,82 113,39 120,15 119,98 127,14 131,19 127,72 134,86 141,61 146,34
QUINZENAS
DA SAFRA
147,01 151,06
144,39 144,21
114,77 117,43 120,74 127,6 135,71 142,08
118,43 120,66 127,77 131,84 136,69 138,75 142,35 144,11 144,84 149,38
133,79 133,79 139,29 139,57 141 142,46 147,97 155,3

142,09 139,01 134,96 131,39
143,05 139,21 137,63 137,09
145,95 141,14 139,40 136,21
150,86 150,46 146,52 143,53 132,44 126,06
150,64 147,56 148,01 145,35 135,17 129,42
159,74 150,96 151,25 149,13 135,45 130,53

