Custos - Custo de Produção
CONCEITO
Custo de Produção (R$/ha): São gastos anuais com fatores necessários para a produção
agropecuária em Mato Grosso. A determinação dos fatores de produção é feita através
do levantamento do painel modal com os produtores, técnicos e demais agentes de
relevância no mercado, nas principais macrorregiões produtoras do Estado anualmente.
O Custo de Produção é composto por quatro principais custos: 1) Custeio; 2) Custo
Variável; 3) Custo Operacional; e 4) Custo Total.
1)
Custeio (R$/ha e R$/@): É composto pelos gastos com insumos e mão de obra
que estão relacionados diretamente com a produção do determinado produto.

2)
Custo Variável (R$/ha e R$/@): Despesas que variam conforme a quantidade
produzida. É composto pelo custeio e gastos administrativos, assistência técnica,
beneficiamento, transporte da produção, armazenagem, impostos e juros do
financiamento.

3)
Custo Operacional (R$/ha e R$/@): Gastos de toda a propriedade durante um
ciclo de produção (ano safra). Constituído pelos custos fixos (depreciação, manutenção
periódica e seguro de capital fixo) e custo variável.

4)
Custo Total (R$/ha e R$/@): O custo total da propriedade para produzir
determinada cultura. Formado pelo custo operacional e o custo da terra (arrendamento).

METODOLOGIA DE CÁLCULO
Custo de Produção (R$/ha e R$/@): Atualizado mensalmente através da planilha de
cálculo (painel modal) com os preços dos insumos por macrorregião e demais fatores de
produção. O custo médio por hectare de Mato Grosso ou o custo médio por @ por
atividade é obtido pela ponderação dos custos por macrorregião, no qual: 1) soja é
ponderada pela área e pela comercialização de insumos; 2) algodão e milho ponderados
pela área; 3) bovinocultura de corte ponderada pelo total de rebanho
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