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RESUMO 

 

 O risco da atividade agrícola é um indicador relevante para a tomada de decisão, 

sobretudo para a agricultura familiar. O presente trabalho procurou avaliar as fontes de 

risco de produção e de mercado para as culturas temporárias alho, batata doce, feijão 

irrigado, feijão sequeiro, milho safra, milho safrinha, soja e sorgo através de simulações 
de dados (custo produtivo, rendimento e preço de venda) para compreender melhor qual 

das culturas temporárias tem uma viabilidade para agricultor familiar no Distrito Federal. 

O modelo de análise se baseou no método Monte Carlo, que permitiu a análise utilizando 

dados da Emater-DF (Custo de produção), CONAB (para preços médios mensais) e o 

SIDRA/IBGE (rendimento agrícola) para obtenção de indicadores margem bruta (MB) e 

benefício/custo (B/C). Um total de 5000 iterações foram realizadas, obtendo-se o desvio 

padrão, coeficiente de variância, média, máximo e o mínimo dos indicadores para cada 

cultura.  Os resultados indicam que agricultores familiares que são avessos ao risco devem 

optar pelas culturas temporárias como a do alho, batata doce a soja, que apresentaram 

menor nível de risco, além de terem uma média de retorno mais elevada.      

 

 

Palavras-chave: Margem Bruta, Monte Carlo; Desenvolvimento Rural. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The risk of agricultural activity is a relevant indicator for decision-making, especially for 

family farming. The present work sought to evaluate the sources of production and market 

risk for the following temporary crops:  garlic, sweet potatoes, irrigated beans, dry beans, 

harvest corn, off-season corn, soybeans and sorghum through data simulations 

(productive cost, yield and price) to better understand which of the temporary crops is 

viable for family farmers in the Federal District. The analysis model was based on the 
Monte Carlo method, which allows the analysis, using data from Emater-DF (Production 

cost), CONAB (for average monthly prices) and SIDRA/IBGE (agricultural yield) to 

obtain gross margin (GM) and benefit/cost (B/C). A total of 5000 iterations were 

performed, obtaining the standard deviation, coefficient of variance, average, maximum 

and minimum indicators for each culture. The results indicate that family farmers who 

are risk averse should opt for temporary crops such as garlic, sweet potatoes and 

soybeans, which presented a lower risk level and presented a higher expected return 

 

Keywords: Gross Margin, Monte Carlo; Rural Development  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção agrícola exige avaliação dos riscos, sendo de fundamental 

importância para um produtor, convencional ou familiar, buscar menores riscos e maiores 

retornos (ARÊDES et al., 2007; MENDES; PADILHA JUNIOR, 2008). Os principais 

riscos enfrentados pelos produtores são as secas, políticas tributárias desfavoráveis, forma 

da gestão administrativa do agricultor, preços voláteis, e questões geográficas. Nesse 

sentido, o entendimento dos níveis de retorno e risco de um negócio envolve diversas 

variáveis. Os riscos na agricultura se tipificam: risco de produção (fatores da natureza 

dentre outros), riscos de mercado (a volatilidade dos preços) e risco institucional 

(questões políticas). (BORNHOFEN et al., 2019; HAUK et al., 2017; NGUYEN-HUY et 

al., 2018; OELOFSE et al., 2010).  

O pequeno produtor, o risco tem um papel relevante na escolha da cultura e na 

adoção de novas tecnologias devido ao fato de serem avessos ao risco (FERREIRA; 

DANIEL; LIMA, 2015; TODARO e SMITH, 2012). De forma geral, pequenos 

produtores estão mais próximos do nível de subsistência, e, quando assumem maior risco, 

sua subsistência pode ser comprometida. Essa relação não é necessariamente verdadeira 

para todos os casos, contudo, assume-se que quanto menor a dotação de riqueza do 

produtor, mais ele é avesso ao risco. 

 Dessa forma, a questão de aversão ao risco na agricultura e sua relação com o 

tamanho das propriedades é relevante no Brasil, haja vista a importância da agricultura 

familiar no país. A agricultura familiar engloba cerca de 70% dos trabalhadores agrícolas 

no Brasil. Segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), esse 

quantitativo de pessoas são, além de responsáveis pelo abastecimento da mesa dos 

brasileiros, de grande importância para a composição da renda de trabalhadores no país. 

Sendo assim, é de extrema importância políticas de fomente à agricultura familiar 

(SARAIVA et al., 2013).  

No Brasil, há um total aproximado de 4.859.732 são produtores rurais, sendo 

85,2% desse total produtores familiares que atuam na produção de diversas culturas e são 

de grande importância para a produção de alimentos básicos, destacando a produção de 

arroz, mandioca e milho, assim, com esses dados compreende-se a significância dos 

agricultores familiares no Brasil (GUANZIROLI, 2001; SCHMITZ; MARIA, 2007). No 

Distrito Federal, encontra-se 46,1% são de agricultores familiares e esta porcentagem 

continua crescendo mediante a necessidade e demanda por alimentos da própria região. 
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Dada a importância da agricultura familiar e sua menor propensão a assumir 

riscos, este trabalho objetivou, de forma geral, analisar os riscos e retornos das atividades 

agrícolas, mensurando as culturas que possuem menores riscos e melhores retornos para 

a agricultura familiar no Distrito Federal (DF); Identificar, através dos cálculos de 

margem bruta e de razão benefício/custo, qual das culturas temporárias possuem menor 

risco para um produtor familiar. Tais indicadores foram obtidos por meio de simulações 

usando o método de Monte Carlo. Foram elencadas as culturas temporárias com 

acompanhamento de custo sistemático da Emater-DF, quais sejam: alho, batata doce, 

feijão irrigado, feijão sequeiro, milho safra, milho safrinha, soja e sorgo. Nesse sentido, 

este trabalho contribui no auxílio para políticas públicas que já estão sendo aplicadas no 

Distrito Federal pela Emater, permitindo um maior leque de informações para a tomada 

de decisão por parte dos agricultores familiares além de possuir também uma relevância 

acadêmica, com enfoque na metodologia aplicada. 

Além desta introdução, o trabalho está segmentado em: revisão da literatura, em 

que temas relacionados à agricultura familiar serão tratados; metodologia, em que serão 

apresentados os tratamentos dos dados; resultados e discussão dos resultados; e, por fim, 

as considerações finais. 

   

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma simulação usando a ferramenta estatística de Monte Calo para 

analisar os riscos e retornos das atividades agrícolas, apresentando propostas de culturas 

que possuem menores riscos e melhores retornos para a agricultura familiar no Distrito 

Federal (DF).  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar quais as culturas temporárias que proporcionam menores riscos para 

um agricultor familiar; 

• Identificar através dos cálculos de margem bruta e benefício/custo quais 

culturas temporárias representam uma maior segurança para o agricultor 

familiar do DF; 
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• Simular através do método Monte Carlo cenários que elucidam dados 

representativos para tomada de decisões futuras seguras para os produtores 

familiares.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 A agricultura familiar 

 

A agricultura familiar é uma atividade histórica permanente em nosso país, e os 

dados atuais apontam que cerca de 70% dos trabalhadores agrícolas estão presentes nas 

pequenas produções. Segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), esse quantitativo de pessoas são, além de responsáveis pelo abastecimento da 

mesa dos brasileiros, de grande importância para a composição da renda de trabalhadores 

no país. Sendo assim, é de extrema importância proteger a agricultura familiar 

(SARAIVA et al., 2013). 

Segundo Roel (2002), em uma escala ainda maior no passado, o agricultor familiar 

reforçava seus meios de produção com a utilização da força animal, e produziam suas 

próprias sementes. E paralelamente, os grandes produtores inseriam cada vez mais 

maquinários e químicos para auxiliá-los em suas produções. Somente quando estes 

vieram a apresentar menores custos é que foi possível a utilização de alguns destes pelo 

agricultor familiar, representando assim um certo atraso por esses produtores (SANTOS; 

CANDIDO, 2010).  

 Durante as últimas décadas, o avanço tecnológico tem mudado a realidade do 

agricultor, modernizando e agilizando os processos nos campos. Segundo Alves, Santos 

e Azevedo (2012) todo esse avanço produz efeitos diversos, dentre eles, o homem começa 

a controlar melhor os riscos e começa a obter elevados índices de produtividade, porém 

o mercado nunca cessa as suas transformações. 

 

2.1.1 A agricultura familiar do Distrito Federal (DF) 

 

Distrito Federal atualmente possui em torno 11 mil produtores e dentre os mesmos 

75% são produtores familiares que incluem quilombolas, ribeirinhos, extrativista e outros 

grupos e segundo o Censo 2006 as culturas que são mais expressivas nesse meio, 

encontra-se a mandioca, feijão preto, milho, café robusta, arroz, leite de vaca, leite de 

cabra, suínos, aves e bovinos(OLIVEIRA; WEHRMANN; SAUER, 2015) 

A agricultura, do tipo familiar ou não, ganhou notoriedade com o passar dos anos 

na região do DF, e se tornou uma importante fonte de abastecimento da população na 

região. O panorama da região teve uma significativa progressão após os anos 80, por 
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conta da transferência da capital do país para a cidade de Brasília. Antes desse período, 

com o pouco povoamento da região, os alimentos possuíam um alto valor devido ao frete 

dos alimentos provenientes de regiões próximas. Em muitas culturas, hoje a região já se 

encontra autossuficiente e exporta o excedente para outras regiões próximas no país 

(OLIVEIRA; WEHRMANN; SAUER, 2015). 

A região do planalto central é constituída por cerrado e muitas foram as 

tecnologias implantadas na região para beneficiar o cultivo agrícola, fato que foi 

largamente desenvolvido em todo o país no período pós segunda guerra mundial. O 

desenvolvimento agrícola com maquinários e agrotóxicos foram bem significativos nessa 

época, o que caracterizou com que mudasse a agricultura de subsistência da região para 

uma agricultura familiar, e também com a inserção de grandes empresários adquirindo 

grandes propriedades para produção em larga escala (SAMBUICHI et al., 2019). 

 

2.1.2 Agricultura familiar e sua importância 

 

 O agricultor familiar possui diversas denominações, sendo conhecido por algumas 

literaturas como campesinato, pequenos produtores e produtor familiar, sua característica 

principal compreende a produzir alimentos advindos do campo em um pequeno pedaço 

de terra com a ideia inicial de subsistência (SCHMITZ; MARIA, 2007). Outras literaturas 

atribuem aos agricultores familiares o conceito de empresários de pequeno porte ou até 

mesmo como agricultores tradicionais que não se desenvolveram e necessitam se 

racionalizar para obter maior êxito e produzir com menos riscos (LUNDAHL, 1987). 

 Devido diversos estudos nesse sentido para caracterização e nomenclatura do 

agricultor familiar foi sancionado a Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964, do estatuto 

da terra, para facilitar que o governo consiga discriminar para considerar ou não um 

pequeno, médio ou grande agricultor, visando facilitar a execução das políticas públicas. 

Atualmente, para caracterizar propriedade familiar, a mesma deve ser explorada em 

prioridade pela família e medido através de um estudo da quantidade de módulos fiscais 

e rural (pequena propriedade entre 1 a 4 módulos, media entre 4 a 15 módulos e grande 

superior a 15 módulos) (GROSSI; MARQUES, 2010; SCHMITZ; MARIA, 2007).    

 No Brasil um total aproximado de 4.859.732 dos produtores rurais são 

classificados como rurícolas, sendo 85,2% desse total produtores familiares que atuam na 

produção de diversas culturas e são de grande importância para a produção de alimentos 

básicos, destacando a produção de arroz, mandioca e milho, assim, com esses dados 
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compreende-se a significância dos agricultores familiares no Brasil (GUANZIROLI, 

2001; SCHMITZ; MARIA, 2007) 

 Em alguns momentos da literatura, acreditou-se que a agricultura familiar era uma 

um atraso para o desenvolvimento para a agricultura, mas atualmente sabe-se, não 

somente com referência a nível Brasil, mas também a nível mundial que a agricultura 

familiar é uma alavanca para o desenvolvimento social, auxiliando na erradicação da 

fome e da pobreza, sustentabilidade e gestão dos recursos naturais de forma adequada 

(BURTON; RIGBY; YOUNG, 2003; GENIUS; PANTZIOS; TZOUVELEKAS, 2006; 

LEITE et al., 2016; VAN HULST; POSTHUMUS, 2016).  

  

2.2. O embate entre o pequeno e o grande produtor 

 

2.2.1 As vantagens dos grandes produtores sobre a agricultura familiar   

 

Os grandes produtores buscam sair a frente com alguma nova gestão produtiva, 

ou seja, correndo atrás do pioneirismo. Os chamados de inovadores se submetem a todos 

os possíveis riscos da inovação, desde as consequências econômicas até os riscos 

ambientais (LÄPPLE; RENSBURG, 2011).   

A tecnologia é um fator preponderante para produtividade na agricultura, sem a 

mesma há queda na renda e eleva os riscos. Monte (2006) reitera que sabendo de tal 

importância para o avanço da agricultura, compreende que somente agricultores 

especializados conseguem trabalhar com a tecnologia, e que então deve-se investir em 

estudos e pesquisas para assim modernizar as técnicas e elevar os lucros, e 

consequentemente, melhorando a relação de custo-benefício (CAMPBELL; ROSIN, 

2011). 

As dificuldades dos agricultores familiares condizem com o baixo investimento 

em métodos e pesquisas agroecológicas que visam melhorar os custos e os benéficos, 

sendo também impreterível que ocorra mudanças nas áreas econômicas, agronômicas e 

educacional para atender a demanda produtiva. No Brasil, o PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)  é um programa que tem como bases 

incentivar e tentar trazer uma maior viabilidade para os produtores familiares por meio 

de incrementos financeiros consentidos, mas é somente um dos pilares, não trará uma 

solução eficaz  somente injetando renda, deve-se elevar o conhecimento dos produtores 
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além de trabalhar novas técnicas de manejo mais eficientes minimizando os riscos 

(BADGLEY et al., 2007; LEITE et al., 2016).   

Os incentivos governamentais também entram na lista de dificuldades dos 

produtores  convencionais e familiares que para serem beneficiados pelo crédito 

fornecido pelo PRONAF os mesmos devem se cadastrar e enquadrar nos requisitos legais, 

com isso o crédito para o investimentos inicial que acarreta em percas de produtos no 

processo de transição do convencional para orgânico além da incerteza dos produtores, 

inibe o processo de expansão e adoção do plantio orgânico (FREITAS et al., 2016; LEITE 

et al., 2016).  

 

2.2.2 Dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor 

 

Dentre as diversas culturas em que o pequeno produtor pratica, estes estão cientes 

que eventualidades podem acontecer, podendo até mesmo prejudicar significativamente 

a sua pequena produção, resultando assim em um grande desastre para o seu negócio. 

Dentre as dificuldades mais comumente relatadas pelos pequenos produtores estão: a 

incidência de pragas e doenças, a aquisição de mudas ou sementes, a necessidade de mão-

de-obra, e custos de produção elevados (HENZ, 2010). 

A incidência de pragas e doenças popularmente conduzem ao produtor a escolha 

da cultura a ser produzida, tendo a preferência onde são conhecidas o baixe índice de 

pragas e doenças, ou senão que possua uma barata remediação caso venha a surgir. De 

maneira preventiva, e também por falta de informação técnica, é comum produtores 

utilizarem produtos agrotóxicos para evitar a incidência de qualquer praga ou doença. O 

clima também pode desempenhar um importante papel no desenvolvimento de pragas e 

doenças, sendo assim também um importante fator a ser levado em consideração na 

escolha da cultura (YAMADA, 2004). 

As mudas ou sementes podem representar um importante montante financeiro ao 

produtor, sendo esse valor diretamente relacionado à qualidade do produto em produção. 

Uma boa escolha irá gerar um produto que possa ser mais resistente a pragas e doenças, 

poderá ter uma melhor aparência, facilitando assim a sua comercialização. Porém essa 

decisão pode avançar ao simples pensamento de adquirir o mais barato, e novamente, o 

apoio técnico pode contribuir para uma melhor produção (TEIXEIRA, 2011). 

A mão-de-obra é um outro aspecto em que o produtor rural atribui aos custos. 

Apesar de que essa em uma propriedade familiar não ser do tipo especializada, a 
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quantidade de pessoas necessárias para a produção acaba sendo associada ao custo de 

venda. Um manuseio complexo não é preterido. A mão-de-obra participa de todo o 

processo, desde a instalação das mudas ou sementes, dos cuidados durante o crescimento, 

a vigia sobre pragas e doenças, bem como a colheita e manuseio. O uso de maquinários e 

equipamentos para os trabalhadores também pesam na escolha da cultura, bem como as 

condições de trabalho (FAUTH, 2008).  

Todo esse conjunto de fatores acabam por influenciar aquele que lidera a 

produção, que em uma produção do tipo familiar, prefere optar por meios que sejam 

economicamente mais seguros e rentáveis. 

 

2.2.3 A instabilidade da agricultura familiar 

 

O agricultor familiar possui os agricultores de médio e grande porte, e também o 

próprio governo como seus rivais ao meio ao desdobramento de seu humilde meio de 

produção e comércio. 

O grande agricultor além de possuir apoio técnico e modernos equipamentos, 

acaba estabelecendo um padrão muito alto na qualidade do produto, representando assim 

um desafio para o agricultor familiar.  

Já o governo privilegia um estreito laço com os agricultores de médio e grande 

porte com apoio de programas financeiros e políticos. Essa prática permitiu o 

desenvolvimento tecnológico desses agricultores, atingindo mercados cada vez mais 

distantes e lucrativos, permitindo a esses até mesmo a realização de planos plurianuais. 

Uma opção praticada pela agricultura familiar é a realização de multiculturas, 

embora a sua grande maioria opte por uma cultura como majoritária. Essa prática faz com 

que minimize perdas relacionadas ao mercado, onde uma determinada cultura pode ter 

seu preço drasticamente reduzido. A multicultura também possibilita o uso contínuo da 

mão de obra, evitando um funcionamento sazonal (RODRIGUES; DE CASTRO; 

TEIXEIRA, 2007). 

Com recursos financeiros limitados, o agricultor familiar torna-se refém a linhas 

de crédito na tentativa de alcançar padrões impostos pela agricultura de médio e grande 

porte. Como seu negócio é visto com um risco maior, as linhas de crédito sempre tendem 

a favorecer os grandes produtores, fazendo com que o agricultor familiar elabore 

estratégias e confie em uma possível estabilidade do mercado, o que nem sempre acaba 

se confirmando (DE SOUZA et al., 2008).  
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A tentativa de modernização com a utilização de apoio financeiro acaba 

desencadeando consequências no preço final do produto. Essa prática traz riscos uma vez 

que as linhas de créditos possuem prazos longos e o mercado agrícola acaba sendo muito 

instável, e o compromisso deve ser cumprido afim de evitar o efeito cascata, podendo 

levar a falência do agricultor (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2005).  

 

2.2.4 Culturas propícias para a produção do agricultor familiar 

 

Culturas mais sensíveis exigem, além de uma maior atenção e dedicação, uma 

maior mão de obra, químicos, e estrutura para a produção. São itens que acabam não 

atraindo o pequeno produtor por demandar maiores custos e conhecimentos técnicos, e 

também, nem sempre é garantia de lucratividade. O agricultor familiar então acaba por 

optar por culturas cuja a operacionalização seja mais simples, como: a do alho, o feijão, 

o milho, a soja e o sorgo. 

O alho é um alimento muito consumido pelos brasileiros, praticamente toda a 

região do Brasil faz o cultivo deste alimento, mas na região do DF que é o caso do estudo, 

o mesmo possui um custo produtivo por alqueires de aproximadamente R$ 49.196,63 

utilizando o fator de deflação do mês de julho para chegar a este valor segundo 

informações do site da EMATER.  

O feijão considerado uma das culturas mais ostensivas do Brasil, tanto pela área 

cultivada como também por questões produtivas, considerada uma importante fonte de 

nutrientes para mesa dos brasileiros o feijão se destaca, mas em determinadas épocas o 

mesmo necessita de um manejo diferente para manter sua constância e se faz necessário 

a irrigação que acaba elevando os custos que segundo a EMATER está com um custo 

total por hectare de R$ 5082,26 reais, considerando a atualização da inflação 

(CARVALHO et al., 2010). 

De um manejo para outro os feijões sequeiros e irrigados alteram a sua 

rentabilidade assim como seus riscos de ordem sanitária, pragas, agentes causadores de 

doenças, o feijão é considerado uma das leguminosas mais propensas a ataques de 

nematoides ocasionando em dificuldades ainda maiores quanto as questões de custos 

benéficos à uma família rural cultivar e obter uma viabilidade significativa (FERRAZ, 

2015) 

O milho é um importante cereal cultivado e o mesmo possui diversa forma de 

comercialização desde a forma in natura para atender a dieta humana e animal e também 



10 

 

 

de forma industrializada compondo formulas de bebidas, plásticos, medicamentos e etc. 

(LOGUERCIO; CARNEIRO; CARNEIRO, 2002). Quando se avalia o milho safrinha, 

quando sua probabilidade acumulada podemos identificar que a cultura nessa modalidade 

safrinha possui riscos para um produtor rural familiar dependendo do valor que o mesmo 

vai aplicar por hectare, segundo a Tabela 1 pode-se observar que o benéfico/custo B/C 

médio não é superior a 1, conseguintemente pode afirmar que o custo está superando o 

benefício em alguns momentos do estudo desse cenário.  

A soja é uma cultura de grande importância não somente para o Brasil, mas 

atualmente ela se encontra em um nível mundial interesse, pois a indústria necessita dos 

grãos para diversos fins, assim também para alimentação que segundo estudos trazem 

diversos benéficos aos seus consumidores e com isso a tecnologia para produção da 

mesma vem avançando, batendo recordes de produção/hectare a cada ano que passa 

(FREITAS, 2011). 

Sorgo atualmente no Brasil, se encontra como uma cultura temporária estratégica, 

ela é plantada nos períodos intermediários da soja além de possuir uma resistência muito 

grande a seca, e com isso o mesmo tem se expandido em todo território brasileiro, o sorgo 

é muito utilizado como complementação a ração de animais juntamente com o milho 

(SOUZA et al., 2009). 

 

2.3 Indicadores econômicos e financeiros 

 

2.3.1 Custos 

 

Compreender custos favorece aos produtores, seja eles familiares ou tradicionais, 

pois através deste estudo os produtores consegue identificar os reais valores despendidos, 

seja ela indireto, diretos ou variáveis. 

Onde os custos que são facilmente identificados tais como os insumos adquiridos, 

equipamentos, combustíveis, dentre outros, são considerados custos diretos. O custo 

indireto está interligado a horas trabalhadas, energia, água, de um modo geral, aqueles 

custos que não são facilmente identificados e os custos variáveis são os que possuem uma 

parcela fixa, outra parte desse mesmo custo oscila com a variação produtiva tendo como 

exemplo a mão de obra aplicada diretamente a produção (RIBEIRO, 2013). 

No agronegócio o estudo do custo, para alguns estudiosos é considerado mais 

complexo que se comparado a um empresa ou indústria convencional, pois para chegar 
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ao custo global no agronegócio diversas são as variáveis a serem adotadas para 

representar de uma forma mais fidedigna o cenário no campo compondo para chegar ao 

cálculo do custo a mão de obra, materiais, conservação e reparos, despesas 

administrativas, insumos dentre outros.(CALLADO, 2015).  

 

2.3.2 Margem Bruta  

 

A margem bruta é um importante parâmetro utilizado por investidores apontando 

o quanto sobrou das receitas após realizar o desconto referentes aos custos da produção. 

Nessa conta, não é levado em consideração as despesas relacionados ao meio 

administrativo da empresa (ARRUDA, 2013). 

Para melhor compreender as atuais gestões dos agricultores, rendimentos e 

margens brutas, são significativos para direcionar e conduzir pesquisas, políticas públicas 

e objetivos corporativos. Em relação risco e o retorno para caracterizar melhor as 

estratégias da gestão agrícola com eficiência de risco, utiliza a variante e média-variância, 

com essa explanação envolve a margem bruta média o desvio padrão da média para cada 

cultura temporária em estudo (DEVKOTA; YIGEZU, 2020). 

 Em se tratando de assuntos de negócios a dinâmica de tomada de decisões 

acontece naturalmente e a margem bruta é muito utilizada para casos de tomada de 

decisão em curto e médio prazo.(VELOSO, 1981) 

Esse parâmetro é capaz de revelar quanto do investimento gerado através das 

vendas servirá para pagar o restante das despesas, ou seja, aponta o percentual de 

lucratividade de um negócio após ter sido pago todos os custos dos produtos ou 

mercadorias (GUERREIRO; BIO; MERSCHMANN, 2008). 

A margem bruta permite comparar negócios mais lucrativos e com maiores 

margem em suas vendas. É possível avaliar o quanto uma empresa ganha em cada venda 

após deduzir impostos sobre vendas, devoluções, descontos, custo de material e custo de 

produto vendido. Dessa forma, quanto maior for a margem bruta mais eficiente o negócio, 

e consequentemente, mais se consegue ganhar com a venda do produto, sendo assim um 

ótimo produto para se realizar investimento de negócio (ARRUDA, 2013). 

Através da margem bruta o investidor poderá planejar seus futuros investimentos 

para potencializar o seu crescimento. A identificação de produtos com alta margem bruta 

permite ao investidor realizar novas estratégias de mercado, além de também alterar a 

https://www.sinonimos.com.br/corporativos/
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precificação dos seus produtos, e, ao identificar aqueles com baixa margem bruta, realizar 

intervenções necessárias (BATISTA, 2005). 

A margem bruta pode ser calculada através da fórmula 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (%) =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑅$)

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 (𝑅$)
 

 

e dessa forma este indicador deve ser utilizado para observar a dinâmica dos custos. Cabe 

ao investidor estar sempre atento aos movimentos de aumento e diminuição dessa 

margem, buscando entender as suas causas. A margem bruta pode representar um 

importante parâmetro para o investidor, mas sozinha não é capaz de respaldar decisões 

importantes (BATISTA, 2005). 

 

2.3.3 Relação risco e retorno 

 

Qualquer que seja o investimento realizado, a relação de risco e retorno está 

inserida e ambas acabam trilhando caminhos parecidos, no qual quanto maior for o risco, 

geralmente maior tende a ser o retorno financeiro (ALBUJA et al., 2011). 

O conceito de risco está associado as chances de ganhar e perder dinheiro no 

investimento. Já o retorno diz a respeito à rentabilidade a ser obtida com o investimento. 

São peculiares ao produto do investimento, e está atrelado ao montante da transação 

(MOTA et al., 2005). 

O investidor em busca de uma boa rentabilidade em sua aplicação deve estar 

consciente de que tal aplicação oferece tamanho risco em que a possibilidade de perder 

dinheiro é real. A saída então é buscar o equilíbrio entre o risco e o retorno, onde garantia 

de um pequeno lucro é praticamente certo (MOTA et al., 2005). 

O alcance do equilíbrio entre o risco e o retorno pode representar garantia em 

perpetuar o investimento, mas para alcançar isso deve-se realizar estudos criteriosos sobre 

o produto que está sob investimento. Pode-se dizer que no mercado não há garantias 

seguras de investimentos, mas sim que há aplicações em que há grandes chances de obter 

retorno em rentabilidade (NOCE; SOARES, 2005). 

Conhecer a respeito de risco e retorno colabora por garantir o sucesso de 

participação no mercado. É fundamental traçar planos, conhecer o seu perfil como 
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investidor e saber a hora certa de arriscar, tendo total consciência das prováveis perdas e 

também sonhar com a alta rentabilidade (DUARTE JÚNIOR, 1993). 

 

2.4 O mercado agrícola 

 

 2.4.1 Estratégias de comercialização e dos riscos envolvidos 

 

O mercado agrícola brasileiro é um mercado bastante complexo se atentarmos 

para as expectativas cada vez mais exigentes. O olhar para o mercado cada vez mais 

sofisticado, competitivo e rentável acaba transformando todos os passos da produção 

desafiadores (SEPULCRI, 2005). 

O gestor deve ter em mãos a maior quantidade de informações possíveis 

(informação de qualidade e com referências) de tudo aquilo que envolve o seu negócio, e 

monitorar o seu desenvolvimento. Pensar em todas as etapas e até mesmo na próxima 

produção antes mesmo de se iniciar a primeira. Ter todos os dados de maneira organizada 

e centralizada traz vantagens para o gerenciamento de seu negócio (SEPULCRI, 2005). 

Deve-se gerir, sistematicamente, todos os passos: a escolha da terra, a escolha da 

semente, do maquinário e químicos, da mão de obra, estocagem, até a entrega de seu 

produto. Um olhar crítico para todas as etapas irá otimizar a produção no próximo ciclo, 

com altas chances de aumento de produtividade e renda (BURGO, 2005). 

Em uma menor escala, é interessante estar atento também a concorrência. 

Acompanhar o desenvolvimento de outras culturas podem contribuir para a avaliação da 

implementação ou exclusão daquelas no qual já trabalha (MOREIRA et al., 2012). 

Bancos trabalham com diversos parâmetros de mercado e concedem créditos de 

acordo com os seus próprios estudos de mercado. Um crédito associado a um juro maior 

pode significar que o mercado daquele produto seja mais volátil, representando assim um 

risco maior para o banco. É apenas um dos parâmetros a serem julgados pelo banco, pois 

nessa conta ainda têm a análise do perfil do produtor, além de sua própria produção. Como 

bancos trabalham cedendo créditos a vários tipos de mercado, este ainda possui a 

informação de que se a queda de um mercado em específico pode afetar outro (BURGO, 

2005). 

 Os agricultores familiares segundo Jezeer et al (JEZEER et al., 2019) devem tomar 

muito cuidado com os riscos, pois o mesmo pode influenciar na tomada de decisão da 

família rurícola que em sua grande maioria praticam a subsistência daquela terra, se 
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tornando muito vulneráveis ao risco, optando em sua grande maioria pela aversão ao risco 

e uma análise previa os plantios aos redores e a utilizado de dados domiciliares. 

 

2.4.2 As vantagens dos conhecimentos técnicos 

 

Muitos dos pequenos agricultores exercem a mesma atividade por gerações e 

acreditam nos seus conhecimentos adquiridos pela sua própria experiência. Ocorre que, 

em um mundo cada vez mais competitivo, a bagagem técnica tem se demonstrado como 

um diferencial para se sobressair aos demais (ROCHA JUNIOR et al., 2019). 

Temos vistos atualmente várias graduações e outros cursos específicos para o 

desenvolvimento do campo, e outras graduações e cursos que acabam por desenvolver 

essa importante área, mesmo que não seja o foco. Muitos desses cursos são ofertados por 

cooperativas, sindicatos, órgãos do estado, e instituições específicas para esse fim 

(BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003). 

A quantidade de acesso a esses cursos e de profissionais já com esses 

conhecimentos técnicos já não justificam que os pequenos empresários do meio agrícola 

enfrentem grandes dificuldades provenientes de seu negócio (BUAINAIN; ROMEIRO; 

GUANZIROLI, 2003). 

Os conhecimentos técnicos dizem a respeito em todas as etapas enfrentadas pelo 

produtor. Independente da área do conhecimento, seja ela econômica, administrativa, 

biológica, mecânica, agrícola, comercial, entre outras, todas elas, em conjunto ou não, 

poderão beneficiar o produtor em alguma etapa, de modo que ele possa prever os seus 

passos na produção, antecipando ações, realizando melhores escolhas, e 

consequentemente, diminuindo riscos, custos, prazos, e ampliando sua produção e lucros 

(DUARTE, 2004).  

São inúmeras as formas que o conhecimento técnico pode vir a colaborar, 

tornando-se assim a produção como um todo um assunto sistemático a ser discutido e 

otimizado. O conhecimento técnico não é sinônimo de complexidade. São vários os níveis 

de conhecimento e inúmeras as formas onde essas informações poderão entregar 

vantagens ao produtor, no sentido de produzir mais, por menos, aumentando assim seu 

lucro (DUARTE, 2004).  

Dentre os conhecimentos técnicos específicos, entregará mais vantagens quanto 

melhor a qualidade, e a alta complexidade está associada geralmente a entrega de 

inovações ao mercado. O conjunto dos mais diversos conhecimentos técnicos são 
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essenciais do pequeno ao grande produtor, sendo que, para esse último, um aliado 

permanente que permitiu o seu diferencial, enquanto o agricultor familiar ainda engatinha 

para que essa prática se torna comum. 

 

2.5 O uso da Estatística como ferramenta 

  

A estatística ao longo dos anos nos tem apresentado diversas ferramentas capazes 

de realizar análises a partir de uma gama de dados. Tais ferramentas e conjuntos de dados 

só são úteis quando a interpretação dos resultados é realizada de maneira correta. A 

escolha da ferramenta estatística correta é essencial para que possamos chegar a 

conclusões que nos permite direcionar determinadas ações (JOSÉ; ZIMMERMANN; 

STONE, 2014). 

Diversos programas computacionais tem surgido de forma a facilitar o uso das 

ferramentas estatísticas. Um usuário comum, com algumas informações disponíveis, pode 

facilmente manusear os dados e assim obter informações, seja na forma de gráficos ou 

outros parâmetros que venha a ajudar em tomadas de decisões. Assim, um montante de 

dados tendem a se resumirem e funcionarem como importante indicadores (JOSÉ; 

ZIMMERMANN; STONE, 2014). 

Uma grande vantagem no uso de ferramentas estatísticas está na capacidade de 

correlação de dados. Assim, é capaz de relacionarmos dados quase que infinitamente, 

sejam dados obtidos ano após ano, dados referentes a situação do mercado em 

determinada época, dados de diferentes culturas, dados de produção, entre tantas outras 

possibilidades. Geralmente esses dados podem ser relacionados, e fornecer resultados que 

ajudem em interpretações a partir de um montante de dados (MELO; HEPP, 2008). 

Quanto melhor a interpretação dos dados estatísticos maior será o conhecimento 

acerca de fenômenos ditos naturais, seja do próprio mercado ou da produção. Esse 

conjunto de dados, manuseio, e interpretação dos mesmos, acabou por criar o que 

chamamos de agricultura de precisão, uma ciência capaz de prever com um bom grau de 

confiança os comportamentos que envolvem a agricultura (VENDRUSCULO; VIEIRA, 

2002).  

 

2.5.1 O Método de Monte Carlo 
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O Método de Monte Carlo proposto por Stanislaw Ulam no ano de 1949 é um 

método numérico universal criado para resolver problemas por meio de amostragem 

aleatória. Apesar do princípio do método ter sido apresentado várias anos antes, Ulam 

descrevem esse método de simulação estatística utilizando sequencias de números 

aleatórios para desenvolver simulações. A vantagem desse método é a não utilização de 

equações diferenciais que descrevem o comportamento de sistemas complexos. O método 

exige apenas que o sistema seja descrito em termos de funções de densidade de 

distribuição de probabilidade (YORIYAZ, 2009). 

Viver com os riscos é algo comum aos rurícolas e para melhor compreender quais 

os cultivos que possuem menores riscos, o método utilizado para tal será a simulação de 

Monte Carlo pois é um processo bem descomplicado que utiliza avaliações 

probabilísticas que facilita estimar os erros (ARÊDES et al., 2007; MARTINS, 2016) 

Uma vez conhecidas as distribuições, a Simulação de Monte Carlo pode proceder 

fazendo amostragens aleatórias a partir das mesmas. Este processo é repetido inúmeras 

vezes e o resultado desejado é obtido por meio de técnicas estatísticas como: média, 

desvio padrão, entre outros (PAULA, 2014). 

De um modo mais simples, o Método de Monte Carlo é uma série de cálculos de 

probabilidade que estimam a chance de um evento futuro acontecer. Assim, são feitas 

diversas simulações para calcular probabilidades de um acerto ou erro (PAULA, 2014). 

A Simulação de Monte Carlo consiste basicamente em quatro etapas (PAULA, 

2014):  

 

• Modelar o problema definindo uma Função de Densidade de 

Probabilidade para representar o comportamento de cada uma das suas 

incertezas. 

• Gerar valores pseudo-aleatórios aderentes a Função de Densidade de 

Probabilidade de cada incerteza do problema. 

• Calcular o resultado determinístico substituindo as incertezas pelos 

valores gerados, obtendo assim uma observação do problema. 

• Agregar e manipular os resultados da amostra de forma a obter uma 

estimativa da função do problema. 

 

As simulações montam possíveis cenários e calcula os que possuem maiores 

resultados, sendo possível com os dados realizar projeções futuras. Outra vantagem é a 
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possibilidade de implantar hipóteses adicionais nas previsões (LÓPEZ-CASTILLO; 

SOUZA FILHO, 2007). 

O método então apenas fornece uma aproximação da solução, sendo fundamental 

analisar o erro de aproximação, porém, quanto maior o tamanho da amostra acaba sendo 

menor o erro de aproximação (LÓPEZ-CASTILLO; SOUZA FILHO, 2007). 

 

2.5.2 Aplicações do Método de Monte Carlo 

  

O Método de Monte Carlo funciona como uma importante ferramenta para o 

público que tem que tomar decisões que impactarão o seu futuro. O método é capaz de 

apresentar probabilidades de ocorrência de resultados, facilitando assim decisões 

importantes. 

 Métodos capazes de apresentar cenários futuros, favorece suposições sobre o 

retorno de um investimento em um projeto, prevendo também o tempo para concluir 

determinada tarefa, os riscos envolvidos, entre outras possibilidades. Embora o Método 

de Monte Carlo ofereça opções que reduzem, ele não isenta que suas estimativas contenha 

incerteza e risco (CARVALHO, 2014). 

 Uma vez identificados os riscos para cada ação, tomadas de decisão passam a ser 

muitos mais precisas. Além disso, os envolvidos podem alocar recursos para tratamento 

de riscos ou planos de repostas (CARVALHO, 2014). 

 Assim, os setores que são suscetíveis a mudanças contínuas em seus cenários 

mercadológicos podem vir a utilizar o Método de Monte Carlo a seu favor para a tomada 

de decisões mais seguras (OLIVEIRA, 2012). 

 Nesse contexto, a condição básica para que o administrador rural possa 

desempenhar bem a sua função de tomador de decisão é a compreensão e o entendimento 

do seu empreendimento. Além da identificação dos fatores que regem o seu agronegócio, 

é necessário visualizar a interdependência desses fatores, isto é, como eles se relacionam 

(OLIVEIRA, 2012). 

 A utilização de técnicas estatísticas como a de Monte Carlo são capazes de auxiliar 

na gestão empresarial, auxiliando na redução de custos, tempo, e na complexidade de 

interpretação do mercado, direcionando para decisões mais certeiras. 
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3.METODOLOGIA 

 

Dois indicadores serão utilizados para medir o risco e o retorno das culturas 

temporárias da agricultura familiar no Distrito Federal: margem bruta e relação custo/ 

benefício. A margem bruta é um importante parâmetro utilizado por investidores 

apontando o quanto sobrou das receitas após realizar o desconto referentes aos custos 

operacionais de produção. Contudo, tal indicador não considera as despesas relacionados 

ao meio administrativo da empresa (ARRUDA, 2013), bem como os custos fixos 

relacionados ao capital empregado e ao custo da terra em caso de terra própria. Através 

da margem bruta, o investidor poderá planejar seus futuros investimentos para 

potencializar o seu crescimento. Nesse sentido, a margem bruta indica quanto de retorno 

monetário o produtor terá a partir dos recursos empatados em capital e terra, bem como 

o retorno de suas atividades como empreendedor. Destaca-se, então, que a margem bruta 

é uma medida de curto prazo utilizada para avaliar opções que o produtor enfrenta 

mediante aos recursos de longo prazo.  A relação custo/benefício é a relação entre o que 

o investidor desembolsou para aquisição de um bem visando o retorno proporcionado 

pelo mesmo e, dessa forma, esse indicador deve ser utilizado para observar a dinâmica 

dos custos. Cabe ao investidor estar sempre atento aos movimentos de aumento e 

diminuição dessa margem, buscando entender as suas causas. A margem bruta pode 

representar um importante parâmetro para o investidor, mas sozinha não é capaz de 

respaldar decisões importantes (BATISTA, 2005). 

 Para cada cultura temporária foi calculado a margem bruta (MB) sendo 

representada matematicamente (MWANGI et al., 2020):  

 

                                                                𝑀𝐵 = 𝑃 × 𝑇 − 𝐶                                          (1) 

 

onde MB é a margem bruta da cultura estudada; P é o preço; T produtividade por hectares; 

e C é o custo operacional por hectare. 

 Assim como para cada cultura temporária, também foi calculado a razão 

benefício/custo (B/C), dada pela seguinte equação: 

                                                                           𝐶/𝐵 =
(𝑃×𝑇)

𝐶
                                                 (2) 

em que o B/C é custo/benefício; P é o preço; T a produtividade agrícola; C é o custo por 

hectare . No caso deste trabalho, a relação acima também se configura em uma medida de 

curto prazo, haja visto que não se considera os custos da terra e do capital. 
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 Diante da disponibilidade dos dados, considerou-se que os preços mensais 

deflacionados de venda de cada cultura e seus respectivos rendimentos por hectare foram 

extraídos de forma anual. Esses dois indicadores foram tratados como aleatórios, 

enquanto os custos foram considerados como determinísticos por questão da 

disponibilidade dos dados.  

A distribuição utilizada para as variáveis consideradas aleatórios foi a empírica, 

construída a função de probabilidade acumulada para cada 0,01 percentil à partir de 

ponderações dos dados observados (LIEN; HARDAKER; ANDERSON, 2015). A partir 

de tais distribuições, a simulação de Monte Carlo para MB e B/C para cada cultura foi 

realizada no Excel com 5000 iterações, seguindo literatura recente na área (BATTISTI et 

al., 2020; HAUK et al., 2017) 

  

 

3.1 Fonte de Dados 

 

Foi utilizado nesse estudo uma série de cultura temporárias de alho, batata doce, 

feijão irrigado, feijão sequeiro, milho safra, milho safrinha, soja e sorgo. E os preços em 

reais das culturas foram obtidos junto à Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) no período de janeiro de 2014 a agosto de 2020, com uma periodicidade 

mensal. Os dados referentes ao rendimento médio por hectare foram extraídos do Sistema 

IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) no período de 2004 a 2018 (anual) e o custo 

de produção para cada cultura temporária foi junta a da Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF). Para o alho e batata doce, os custos 

são referentes a julho de 2019 e para as demais culturas estudadas o custo de produção é 

referente a junho de 2018 sendo que os mesmos foram mantidos fixos determinístico. As 

variáveis monetárias foram deflacionadas com base em julho de 2020 pelo IGP-DI da 

Fundação Getúlio Vargas cujo o valor do deflator base foi 803,584. 
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A apresentação dos resultados seguirá aproximadamente os períodos de plantio 

das culturas analisadas. Isso se dá pelo fato de auxiliar a tomada de decisão dos produtores 

em diversas épocas de plantio. Ademais, como são considerados somente os custos 

operacionais, não se pode comparar culturas de sequeiro com culturas irrigadas, sendo 

que estas últimas apresentam um custo de oportunidade do capital maior, decorrente dos 

equipamentos de irrigação, que não foi captado nas análises. O primeiro bloco de culturas 

são as de verão, quais sejam: soja, milho safra e o feijão primeira safra.  Posteriormente, 

serão analisadas as culturas de inverno: feijão segunda safra, milho safrinha e sorgo. Por 

fim, são analisadas culturas que são irrigadas: alho, batata doce e feijão irrigado, 

 Os resultados para o primeiro bloco de culturas estão expostos na Tabela 1, em 

que pode-se indentificar que o feijão primeira safra é a cultura que possui o maior risco 

para o agricultor, pois apresenta um coeficiente de variação da margem bruta de 101,35%. 

Isso implica que é um produto que tem uma grande oscilação do retorno. Ao mesmo 

tempo, a produção de feijão é a que obtem uma maior margem bruta esperada por hectare. 

Tal variablidade é demosntrada no fato de que há cerca de 13% de chance de ocorrência 

de uma margem bruta negativa, dado pelo percentual de ocorrência de resultados 

inviáveis. No caso da soja e do milho, não houve ocorrência de margens brutas negativas, 

o que evidencia menor risco para tais culturas. Contudo, a média da margem bruta foi 

ligeirmente maior para a soja do que para o milho safra. Tal resultado, aliado ao fato de 

a soja possuir uma variabilidade menor dada pelo coeficiente de variação, indica que tal 

cultura é preferível em relação ao milho por ter um retorno esperado maior e um risco 

menor, resultado semelhante ao encontrado na literatura recente para a agricultura 

comercial no centro-oeste brasileiro (BATTISTI et al., 2020).   
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Tabela 1 - Comparativo dos cultivos soja, milho safra e o feijão primeira safra 

Especificações  Feijão 1ª Safra Milho safra Soja 

 
 MB B/C MB B/C MB B/C  

Mínimo  -2319,22 0,47 128,54 1,06 876,15 1,34  

Média 
3411,77 

1,76 2188,15 1,92 2267,03 2,04 
 

Máximo 16584,49 4,77 6341,61 3,64 3779,79 2,74  

Desvio Padrão  3457,68 0,77 1097,34 0,45 491,85 0,22  

Coeficiente 
Variação 101,35% 44,02% 50,15% 23,68% 21,70% 11,02% 

 

% de inviáveis  13,04% 12,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 Fonte: Elaboração própria.   

 

Na Tabela 1, observa-se também estatísticas descritivas para o B/C de todas as 

culturas. O valor esperado desse indicador se mostrou favorável, sendo que a soja foi a 

cultura com melhor razão B/C, em para cada R$ 1,00 real aplicado o agricultor obtém R$ 

1,04 de retorno. Qualitativamente, os resultados para a média e a variabilidade da razão 

B/C foi a mesma observada para a MB.  

Nos gráficos da figura 1 (a), (b) e (c) pode-se observar a distribuição dos dados 

simulados para as feijão 1ª safra, soja e milho safra. Constata-se na figura 1 c que a soja 

possui a margem bruta que mais se distância do negativo, indicando uma menor 

probabilidade de perdas. No caso do feijão 1ª safra, figura 1a, o produtor possui uma 

probabilidade de obter uma margem bruta negativa. Por fim, no caso do milho safra 

(figura 1b), observa-se uma chance de margens brutas baixas em relação a soja. Essas 

distribuições de margens brutas evidenciam que um produtor familiar arriscaria menos se 

plantasse soja. 

 

Figura 1: Distribuição da margem bruta para as culturas de verão 

(a) Margem bruta do feijão sequeiro (1ª Safra)              

 

(b) Margem Bruta do Milho Safra 
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(c) Margem bruta da soja 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados para as culturas de segunda safra estão na Tabela 2: feijão 2ª safra, 

milho safrinha e sorgo. Todas as culturas se apresentaram relativamente arriscadas em 

comparação às culturas da safra de verão. Resultado também encontrado em literatura 

recente para culturas temporárias no centro-oeste brasileiro (BATTISTI et al., 2020). Tal 

nível de risco fica evidente quando se analisa os coeficientes de variação das margens 

brutas, bem como a chance de ocorrência de margens brutas negativas, dado pelo 

percentual de inviáveis.  O cultivo que demonstrou ser menos arriscado na segunda safra 

foi o milho safrinha, que possui um coeficinete de  variação de 85,87% na margem bruta, 

10,26% de chance de uma de margem bruta negativa e seu custo benefício está apontando 

que para cada R$ 1,00 real investido o produtor tem a chance média de obter um retorno 

de R$ 0,63 centavos adicionais. Nesse sentido, observa-se que o binômio soja/milho 

amplamente difundido para a agricultura comercial também faz sentido para a agricultura 

familiar no Distrito Federal. Ademais, a cultura do sorgo, tido como menos arriscada, 

apresentou uma variabilidade maior e um retorno menor que o milho. Por fim, os 

resultados indicam que a produção de feijão na primeira e na segunda safra são opções, 

em média, mais rentáveis, porém com maior risco. 
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Tabela 2 -  Comparativo dos cultivos feijão, milho safrinha e o sorgo 

Especificações  Feijão 2ª Safra Milho Safrinha Sorgo 

 
 MB B/C MB B/C MB B/C  

Minimo  -2743,98 0,38 -1096,28 0,49 -611,85 0,55  

Média 2779,37 1,62 1356,64 1,63 397,16 1,30  

Máximo 15186,79 4,46 6186,74 3,96 1966,02 2,55  

Desvio Padrão  3114,64 0,71 1164,91 0,54 416,02 0,32  

Coeficiente 
Variação 112,06% 43,94% 85,87% 33,21% 104,75% 24,48% 

 

% de Inviáveis  18,08% 19,12% 10,26% 10,30% 20% 20%  

Fonte: Elaboração própria.   

 

Os resultados quanto ao risco podem ser visualizados na Figura 2. No caso do 

feijão segunda safra (figura 2a), observa-se que as ocorrências de margem-bruta foram 

bastante espalhadas. Há a possibilidade tanto de ganhos elevados quanto de prejuízos. 

Provavelmente, o principal fator por de trás disso é a variabilidade dos preços do feijão. 

No caso do milho safrinha, os resultados foram relativamente menos dispersos (figura 

2b). Por fim, a dispersão relativa da margem bruta foi maior do que a do milho safrinha 

(figura 2c).  

 

Figura 2: Distribuição da margem bruta para as culturas de segunda safra 

(a) Margem bruta do feijao 2ª safra 

 

(b) Margem bruta para milho safrinha 

 

(c) Margem bruta para sorgo 
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Fonte: Elaboração própria.   

 

Por fim, serão apresentados os resultados para as culturas irrigadas. A cultura do 

alho exige um investimento muito alto por hectare comparado os demais cultivos o que 

aumenta a probabilidade de prejuízo. No entanto, possui um risco moderado avaliando a 

variabilidade comparado os demais cultivos da Tabela 3. A a batata doce pode ser 

considerada uma cultura temporária com menor risco, pois possui um coeficiente de 

variação de 19,70% na margem bruta. Por fim, o cultivo de feijão irrigado se mostrou o 

mais arriscado, uma vez que apresentou o maior coeficiente de variação. A dispersão das 

margens-brutas para as três culturas pode ser observada na figura 3, o que corrobora o 

maior risco do feijão irrigado em relação à batata doce e ao alho. Nesse sentido, a escolha 

entre plantar alho e batata doce depende do grau de aversão ao risco do agricultor, uma 

que o alho, apesar de mais arriscado, apresenta uma expectativa de margem bruta 

significativamente maior. 

 

Tabela 3 - Comparativo dos cultivos alho, Batata doce e Feijao Irrigado 

Especificações  Alho Batata Doce Feijão Irrigado  

 
 MB B/C MB B/C MB B/C  

Mínimo  11362,01 1,21 9042,93 1,30 -1545,23 0,69  

Média 97113,47 2,86 18641,84 8,89 5491,39 2,07  

Máximo 298745,98 6,66 31558,77 30,67 18794,43 4,67  

Desvio Padrão  49136,52 0,94 3689,97 6,97 3889,05 0,75  

Coeficiente 
Variação 50,60% 33,01% 19,79% 78,40% 70,82% 36,21% 

 

% de inviáveis  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 1,16%  

Fonte: Elaboração própria.   

 

 Analisando graficamente a Tabela 3 podemos perceber que o feijão irrigado, 

Gráfico 9 é a cultura que possui menos aversão ao risco das 2 culturas comparadas, pois 

possui uma elevada variação, onde o agricultor possui uma chance probabilística de obter 

uma margem bruta máxima de R$ 18794,43 por hectare, mas com uma variância de 

70,82% que pode ser considerado algo muito arriscado para um agricultor que não estar 

preparado para arcar com os resultados do risco de um plantio. 

 O alho apresentado no gráfico 7 apresenta um comportamento probabilístico, em 

que o agricultor, na pior hipótese demonstrada não vai oferecer ao agricultor uma situação 



25 

 

 

negativa por hectare, demonstra também que o produtor pode obter o maior retorno se 

comparado com as culturas estudas.   

 

Figura 3: Distribuição da margem bruta para culturas irrigadas 

(a) Margem bruta para alho 

 

(b) Margem bruta para batata doce 

 

(c) Margem bruta para feijão irrigado 

 

Fonte: Elaboração própria.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Dada as particularidades da agricultura familiar, este trabalho procurou avaliar 

quais opções de culturas temporárias teriam um melhor balanço entre risco e retorno. Os 

resultados indicaram que culturas que proporcionam um melhor equilíbrio nesses quesitos 

para o agricultor familiar é o alho, batata doce, milho safra e soja. O destaque especial 

vai para a soja, possuindo menos riscos. Nesse sentido, o que é considerado o padrão para 

a agricultura comercial no centro-oeste, também foi observado para a agricultura familiar 

no Distrito Federal: o binômio soja-milho safrinha. Em contraste, a opção por produzir 

feijão em qualquer dos cenários foi a mais arriscada, embora com bom retorno esperado. 

Isso evidência que pode estar havendo uma mudança de direção de produção da 

agricultura familiar de alimentos básicos para o fornecimento de matérias-primas para o 

mercado internacional. 

Para futuros trabalhos algumas questões poderiam ser melhores discutidas, tais 

como as formas que um agricultor familiar poderia trabalhar ou se capacitar para 

conseguir reduzir os ricos e aumentar o lucro e conseguintemente melhorar viabilidade  

do plantio, desenvolver a pesquisas de viabilizada com culturas temporárias que 

favorecem o cultivo em pequenos pedaços de terra, pois nesse trabalho as culturas estudas 

caracterizam pela plantação em larga escala tendo como exemplo a soja, muitos dos 

agricultores familiares não possui um terreno tão extenso para trabalhar uma 

monocultura.    
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