Quais são os custos
de produção?
Há muitos custos envolvidos na
produção agrícola: terreno, água,
irrigação, fertilizante, sementes,
mão-de-obra, etc. A soma de todos
esses custos de uma só cultura em
ciclo é o que se designa por custo
total de produção.

Por que é importante
saber os custos?
Toma as decisões certas. Sabia
como escolher o cultivo certo, o
fertilizante, o calendário de cultivo,
equipamento, e practicas de póscolheita para maximizar os lucros e
minimizar os riscos.
Ser competitivo. Saber o melhor
preço do mercado para o seu
produto.
Monitorizar o lucro. Saber se esta a
ganhar ou a perder dinheiro.
Economizar dinheiro. Sabia como
gastar menos descubrindo onde
atualmente gasta mais.

Custo de
Produção
Millennium Challenge Account
Cabo Verde

Ministério do Ambiente, do
Desenvolvimento Rural e dos
Recursos Marinhos

Agland Investment Services, Inc.
E q u i p a Té c n i c a

Coordenação:
Lizanne E. Wheeler
Coordenação Pedagógica:
Chase DuBois
Colaboração Técnica:
Chase DuBois, Lizanne E. Wheeler

um numa série de 5

Mercado

www.mca.cv/pt/formacao/documentos-formacao/

Como calcular

Saber os custos o ajudará a…

O custo total de produção é a soma de
todos os custos de uma só cultura em
um ciclo. Isto inclui:
• mão-de-obra para preparação e
limpeza de terreno, irrigação, pós
colheita, etc.
• água
• adubo
• embalagens
• estrume
• sementes/
• produto
transplantes
fitossanitário
• transporte
• sistemas de irrigação

Monitorizar lucro

Toma as decisões certas.

O seu lucro é a diferença entre o preço
de venda e o custo unitário de
produção. If it costs you 50$00 to
produce a kilo of onions but you sell
them for 80$00, you earn 30$00
(80 - 50 = 30) em cada kg.

Se quiser experimentar um novo produto ou uma nova técnica, pode estimar
os custos de produção — e o custo por
kg — antes de investir o seu dinheiro. If
the cost is low enough to be competitive, you know that you will probably
make a profit, e poderá experimentar o
novo produto ou técnica com confiança. Se o custo estimado for muito alto,
então evite riscos.

Some costs last longer than one
growing cycle. Dividir esses custos a
um número estimado de ciclos que irá
servir. Por exemplo, um sistema de
irrigação que custa 45.000$00 e serve
por 15 ciclos adiciona 3.000$00 ao custo
total de produção (45.000/15 = 3.000).
Quando tiver o custo total, deve
calcular o custo unitário — custo de
cada kg ou de cada litro. Simplesmente
dividir o custo total pela quantidade de
produto que vai vender depois de
perdas pós-colheita (que deverá ser
20-50% menos do que a quantidade
que produz).

No final da venda, contabiliza todo o
seu rendimento e subtraia o total de
custo de produção. A diferença é o seu
lucro total. Se o seu lucro é pouco (ou
se esta a perder dinheiro), saberá que
precisa fazer mudanças.

Seja competitivo
O custo unitário de produção é o preço
mais baixo que poderá vender o seu
produto sem perder dinheiro. Use esta
informação para decidir o seu preço.
Num mercado saturado, se conhecer o
custo de produção poderá baixar o seu
preço e mesmo assim ter lucro.

Exemplo

Economizar dinheiro

Produz 1.200 kg de cebola com um
custo total de 60.000$00 ECV e espera
uma perda de 33% pós-colheita.

O processo de cálculo dos custos requer que todos os custos estejam registados. Esta pratica por si só poderá
ser útil porque ajuda a pensar em
como esta a gastar o seu dinheiro e
que mudanças implementar para gastar
menos.

1.200 kg × 33% = 400 kg perdas
1.200 kg - 400 kg = 800 kg para venda
60.000$00 / 800 kg = 75$00 por kilo

