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INTRODUÇÃO: 
Custos de produçao no cultivo da erva-mate não tem sido tema de estudo na literatura 
gerencial. Levantamento bibliográfico realizado na Scielo Brasil indica que foram 
publicados 34 artigos científicos sobre a erva-mate e este é tema pesquisado por 
autores brasileiros das áreas da agronomia, ciencia florestal, química, física e 
comercial. Isso indica a carência de estudos científicos na área de Administração. Por 
essa razão, o objetivo do presente artigo foi mensurar os custos de produçao da erva-
mate em uma propriedade rural familiar na região norte do Estado do Rio Grande do 
Sul, com vistas contribuir com os produtores rurais no processo de decisão sobre o 
cultivo ou não da erva-mate.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Trata-se de uma pesquisa descritiva desenvolvida pela estratégia estudo de caso único. 
O estudo de caso é adequado para obter profundidade no processo de coleta e análise 
dos dados, pois permite investigar o tema dentro de seu contexto específico e adequa-
se em especial ao estudo de processos (ROESCH, 2005). O caso selecionado é uma 
propriedade rural localizada em Ilópolis (RS). Os dados foram obtidos por meio de 
pesquisa documental (notas fiscais de compra e venda de insumos), entrevista ao 
gestor da propriedade e observação não participante dos processos produtivos. Os 
dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo. Segundo Silva (2013), o 
custo de produção rural resulta do somatório de valores da totalidade dos recursos 
utilizados na produção de qualquer atividade (custos fixos e variáveis). O estudo 
evidenciou um custo de produção anual gerado pela cultura da erva-mate de R$ 
108.747,17, a qual ocupa uma área de 16 hectares, que resulta num custo de R$ 
6.796,70/hectare. A producao foi de 733,33 arrobas de folhas de erva-mate por 



 

hectare. O custo da arroba foi de R$ 9,27. O custo fixo representa 17,8% do custo total, 
sendo resultante da depreciação do Imobilizado da propriedade, seguro obrigatório do 
veiculo de transporte Toyota, consertos e manutenções. O custo variável representou 
82,2% do custo total, o qual é formado pelos gastos com insumos (adubação química e 
orgânica e herbicida), combutível consumido para deslocamento da erva-mate colhida 
ate a indústria, deslocamento dos insumos para aplicação, combustivel consumido 
durante a roçada do erval, inclui-se também a contribuição para o FUNRURAL e por fim 
os custos com a mão de obra utilizada para as atividade de manejo e colheita do erval, 
da qual, foi considerada variável, pois recebe remuneração de acordo com a atividade 
desempenhada. Percebe-se que, os custos variáveis são maioria no contexto da 
composição do custo de produção. Isso se explica pelo fato da erva-mate ser um 
produto agrícola. Dessa forma, os gastos variam de acordo com a produção, quanto 
maior a produtividade, mais elevado se torna o custo, bem como, a geração de receita. 
A receita bruta anual gerada pela cultura da erva-mate foi de R$ 155.577,50. A 
lucratividade representou 30,10%, sendo considerada elevada e satisfatória para 
manter a cultura como atividade principal nesta propriedade rural, pois com ela é 
possível pagar todos os gastos envolvidos. O custo de produção correspondeu a 
69,90% da receita bruta da propriedade rural. Tais resultados permitem afirmar que a 
propriedade rural familiar que cultiva erva-mate precisa apurar os custo de produção 
para decidir sobre a cultura e a lucratividade dela resultante. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A mensuração do custo de produção possibilitou ao gestor a identificação das 
atividades formadoras do tal. Contribuindo para a tomada de decisão por parte do 
gestor de dar continuidade à sucessão familiar e de prosseguir investindo na cultura, 
como também, a pesquisa despertou a necessidade de preservação da 
sustentabilidade da cadeia. O estudo trouxe à tona à importância de cada propriedade, 
dentro de suas limitações, desenvolver o controle de custos com ferramenta de 
gestão. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


