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Resumo:  

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar os efeitos diretos e indiretos das oito 

variáveis relacionadas aos custos na produção do milho safrinha nos estados do Goiás, 

Paraná e Mato Grosso. O estudo foi realizado com base em dados secundários 

disponíveis no site da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). A pesquisa 

tem o intuito de descrever o comportamento das variáveis de custos na produção do 

grão frente a produtividade. Para tanto, realizou-se uma análise descritiva, análise de 

correlação para conhecer a associação entre as variáveis, e ainda, a análise de trilha para 

expandir os resultados da correlação e determinar causas e efeitos na variável básica 

(produtividade). Constatou-se que nos estados do Goiás e Paraná os custos são mais 

heterogêneos ao longo do período em análise, divergente do comportamento das 

variáveis no estado do Mato Grosso. Quando analisado a correlação entre as variáveis 

de custos, aquelas que apresentaram maior associação linear positiva foi entre as 

variáveis máquinas e manutenção de máquinas, enquanto que o resultado negativo 

linear se deu entre produtividade e manutenção de máquinas. Na análise de trilha, 

notou-se que os principais efeitos diretos, ou seja, que exercem influência direta na 

produtividade foram manutenção de máquinas e mão de obra fixa, nesta ordem, porém a 

conclusão sobre a mão de obra fixa se restringe a essa pesquisa, pois, sua correlação 

linear de Spearman não foi significativa.  

 

 

Palavras chaves: Custos no agronegócio; Milho; Produtividade; Path Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O agronegócio representa um importante setor da economia brasileira, 

contribuindo para isto o solo de qualidade o clima favorável à produção e mão de obra 

em abundância (PACHECO et al, 2012). Cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) 

é oriundo deste setor, que ainda representa 30% de todos os empregos no país. 

 Alguns produtos se destacam no Brasil pela vasta área plantada que apresenta, 

dentre eles estão: o café, cana de açúcar, milho e soja (DUARTE, 2010). O milho é 

utilizado em diversas atividades, seja na alimentação animal, ou como insumo para 

produtos de alimentação humana entre outros, no mundo o Brasil é o terceiro maior 

produtor mundial(DUARTE, 2010; DEAGRO/FIESP, 2015). 

 A produção do milho no Brasil acontece em duas épocas, uma mais chuvosa 

denominada safra, e a outra em épocas extemporâneas,quando o cultivo acontece em 

uma época com tempo mais seco que é a 2° safra anual de produção, também 

denominada safrinha (DUARTE; GARCIA; MIRANDA, 2011).  

 Para os produtos agrícolas a formação de preço não é feita com base nos custos 

de produção e sim determinado pelo mercado (produtos commodities), dessa forma 

conhecer e controlar os custos se torna fundamental para que o produtor consiga obter 

lucro (SILVA; LOPES, 2008; HOFER et al, 2006). Assim, torna-se essencial conhecer 

os comportamentos dos custos para que se mantenham a margem de lucro esperada e 

consiga se auferir lucro na atividade. 

 Nesse sentido emerge a seguinte questão problema: quais as inter-relações 

existentes entre os custos de produção e as demais variáveis que impactam na cultura do 

milho safrinha?Dessa forma, o objetivo geral que norteia a pesquisa é estudar os efeitos 

diretos e indiretos de oito variáveis de custos que compõem a produção do milho 

safrinha nos estados do Goiás (GO) no período: 2004 a 2014, Paraná (PR)no período: 

1999 a 2014 e Mato Grosso (MT) no período: 1997 a 2014. 

 Como objetivo específico buscou-se analisar o comportamento das variáveis ao 

longo dos anos, verificar a associação linear entre elas, e ainda examinar os efeitos 

diretos e indiretos que as variáveis de custos exercem sobre a produtividade do milho 

safrinha por meio da análise de trilha. 

 O estudo se justifica por apresentar o panorama das variáveis que impactam a 

produtividade do milho safrinha no que tange os custos na produção do milho nos 

estados do GO, MT e PR. Desta forma, esta pesquisa tem o intuito de auxiliar os 

produtores com informações relevantes que auxiliem o processo de tomadas de decisã, 

permitindo estratégias mais assertivas, melhorando assim o controle gerencial do seu 

negócio, possibilitando um maior lucro na atividade. 

 

  



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Santos, Marion e Segatti (2002, p.23) definem a agricultura como “arte de 

cultivar a terra”, ou seja, toda atividade que o homem desenvolve que transforma os 

insumos de produção em vegetais ou animais por meio da utilização da terra. No mesmo 

sentido, Hofer et al (2006, p.31) apontam que a “agricultura representa toda atividade de 

exploração da terra, seja tal atividade agrícola (vegetal), zootécnica (animal) ou 

agroindustrial (beneficiamento dos produtos)”. 

Santos, Marion e Segatti (2002) dividem as operações agrícolas em 12 etapas, 

sendo: preparo do solo, plantio e adubação básica, adubação, tratamento fitossanitário, 

irrigação, cultivo manual, cultivo mecânico, cultivo químico, raleação e desbaste, poda, 

colheita e outras, oriundas de enxertia, aplicação de hormônio entre outras. Dessa 

forma, compreende-se que as operações agrícolas possuem diversas etapas, sendo 

desejado que se conheçam todas estas etapas bem como os custos atribuídos a elas 

facilitando o gerenciamento deles e a formação de preço 

 Na atividade rural os preços são determinados pelo mercado, sendo assim a 

precificação não pode ocorrer individualmente pelo seu processo de produção, além 

disso, as decisões de quanto, como e o que produzir está fortemente relacionado ao 

mercado consumidor (SILVA; LOPES, 2008; PACHECO et al, 2012). À vista disso, o 

controle dos custos na atividade se torna fundamental para a obtenção de rentabilidade. 

 Conhecer os custos é de suma importância para o agricultor, uma vez que ele 

pode receber uma quantidade inferior ao que foi gasto para produção (HOFER et al, 

2006). Assim, se o produtor conhece seus custos saberá quais são os mais significativos, 

e poderá controlá-los e monitorá-los detectando rapidamente falhas no processo e 

corrigindo-as (RICHETTI, 2015). 

Sob essa premissa, as informações acerca dos custos facilitam a gestão do 

negócio de maneira mais detalhada, auxiliando no processo decisório. Nesse contexto, a 

contabilidade surge como ferramenta para auxiliar as organizações, sejam elas de 

atividade comercial, industrial e agrícola, no processo de tomada de decisão, pois gera 

informações úteis para a gestão do negócio de forma adequada à necessidade do gestor 

(BRASIL et al; 2007; FERNANDES; KLANN; FIGUEREDO, 2011)  

 Foi disseminada a cultura de que a contabilidade estaria voltada apenas para as 

obrigações fiscais e trabalhistas, porém a contabilidade gerencial está voltada ao usuário 

interno, desta forma Horngren, Sundem e Stratton (2004, p.4) classificam a 

Contabilidade como “processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, 

interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir objetivos 

organizacionais”. 

 A contabilidade de custos, ou seja, área específica que controla e gera 

informações sobre os custos da atividade é um ramo da contabilidade gerencial. Santos, 

Marion e Segatti (2002, p.42) indicam sua relevância quanto à gestão do 

empreendimento rural visto que ela pode auxiliar nas seguintes decisões: 

 
(...) qual a quantidade mínima que se deve produzir e vender para não ter 

prejuízo? Qual o produto é mais rentável para estimular sua produção? Qual 

produto devemos cortar para aumentar a rentabilidade? Certos itens, é melhor 

produzir ou comprar de terceiros? Qual o preço adequado para cada produto? 

Sobre qual item de custos devemos exercer melhor controle? Como reduzir 

custos? 

 



 

Segundo Padoveze (2013), no dia a dia alguns termos são tidos como sinônimos, 

por exemplo, custo e despesa; consumo e gasto entre outras, apesar de serem similares 

na contabilidade de custos são classificados em: 

 Despesa: gastos necessários para vender e distribuir os produtos; relacionadas às 

áreas administrativa e comercial. 

 Custo: gastos que não se caracterizam como investimentos, ou seja, aqueles 

necessários para fabricar os produtos da empresa; relacionado às áreas de 

produção e fabricação. 

 

Santos, Marion e Segatti (2002, p.39) diferenciam estes dois termos: “custo se 

identifica com um produto (...) e despesa se identifica com o período, o exercício, o 

ano.” Os custos ainda podem ser classificados de acordo com sua aplicabilidade ao 

produto (direto ou indireto) ou volume de produção (fixo ou variável), conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

 

Quanto à identificação material com o produto 
Quanto à sua variação de acordo com o volume 

produzido 

Direto Indireto Fixo Variável 

Possível identificar com 

precisão e estabelecer 

relação com o produto 

final. 

Os que não são diretos; 

utilizado em mais de 

um produto, alocáveis 

por rateio. 

Seu valor não se altera 

com o aumento ou 

redução do volume 

produzido. 

São aqueles que variam 

proporcionalmente ao 

volume produzido 

Ex.: mão de obra direta, 

quantidade de semente, 

gasto com manutenção 

de tratores... 

Ex.: salário dos 

técnicos, materiais e 

produtos de 

alimentação 

combustível... 

Ex.: depreciação de 

instalações, benfeitorias 

e máquinas agrícolas, 

seguro de bens... 

Ex.: mão de obra direta, 

materiais diretos, horas 

máquina... 

Quadro 1: Classificação dos custos 

Fonte:Adaptado de Padoveze (2013); Santos; Marion e Segatti (2002). 

 

 Duarte (2010) divide os custos de produção do milho em Custos com Operações 

e Custos com Insumos. No primeiro, são inclusos os gastos incorridos na conservação e 

preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita. A classificação dos custos com 

insumos, está relacionada ao desembolso com fertilizantes, formicidas, herbicidas, 

inseticida e material de plantio. 

 Na atividade agrícola o processo de acumulação e apuração dos custos está 

intimamente relacionado com o ciclo da cultura. Conforme Santos, Marion e Segatti 

(2002) as culturas são divididas pela Agronomia como temporárias, semipermanentes e 

permanentes, por conseguinte classificadas pelo ciclo de produção do momento do 

plantio até a colheita, no máximo um ano (temporárias), menor que dez anos 

(semipermanentes) e produção de longo prazo (permanentes). 

A cultura do milho de acordo com Kumar e Jhariya (2013), possui um ciclo de 

vida curto e requer um tempo quente e úmido para propiciar melhor produção, assim a 

produção do milho é um exemplo de cultura do tipo temporária. No Brasil, a produção 

pode ser dividida em duas etapas, uma denominada safra que acontece em época 

chuvosa, e outra denominada como safrinha ou 2° safra anual, decorrente em épocas 

extemporâneas, ou de tempo mais seco (DUARTE; GARCIA; MIRANDA, 2011).  

 O principal país produtor de milho é os Estados Unidos da América (EUA), 

Kumar e Jhariya (2013) argumentam que eles são os mais antigos na arte de cultivar o 

grão, porém a planta é características da América do Sul. Os EUA mantêm a tradição 

até os dias atuais, visto que a previsão para 2015 é que eles aumentem a produção em 

2,78% (DEAGRO/FIESP; 2015). 



 

O Brasil também apresenta papel de destaque no ranking mundial, atualmente se 

mantém no terceiro lugar, ficando atrás apenas dos EUA e da China. Na projeção para o 

ano de 2015, por mais que se espere uma retração na produção brasileira, o país 

continua na mesma colocação, conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Produção de milho no ano de 2013/14 e projeção para produção 2014/2015 

(em milhões de toneladas). 

 
Fonte: adaptado de DEAGRO/FIESP (2015). 

 

 No Brasil a produção se concentra 90% nas regiões Sul (40,76%), Centro-Oeste 

(30,18%) e Sudeste (19,13%). Duarte, Garcia e Miranda (2011) apontam que nos anos 

de 2010/2011 houve um aumento da participação do milho safrinha na produção total 

do país, proporcionada principalmente, pelos estados do Centro-Oeste e o estado do 

Paraná. Para a produção 2010/2011 os estados do Mato Grosso, Goiás e Paraná, somam 

juntos 77,11% da produção nacional, conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Produção percentual da 2º safra anual do milho 2010/2011. 

 
Fonte:Adaptado de Duarte, Garcia e Miranda (2011). 

 

Destaca-se a relevância do milho pela sua diversidade de utilização, podendo ser 

insumo na indústria de rações, alimentos, produtos finais ou intermediários para 

consumo humano, xaropes, amidos, adesivos entre outros (DUARTE, 2010; DUARTE; 

GARCIA; MIRANDA, 2011). Rios et al (2014) ressaltam que o milho é um alimento 

EUA China Brasil UE Demais

2013/2014 351,3 218,5 80 64,3 274,7

2014/2015 361,1 215,5 75 74,2 266,2
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básico para mais de 1,2 bilhões de pessoas na África e América Latina, onde existe 

várias pessoas com deficiências de vitamina A. 

Desta forma, nota-se a relevância deste produto para a população mundial e 

ainda sua importância para o cenário brasileiro. Alguns trabalhos foram desenvolvidos 

abordadando a produção de milho como aspecto principal. 

Na cultura do milho, com o apoio da análise de trilha, a maioria dos trabalhos 

encontrados na literatura dá ênfase ao desdobramento das correlações fenotípicas ou 

genotípicas sobre a variável básica (produtividade ou sobre melhoramento genético) 

resultando em seleção de caracteres de importância agronômica com objetivos de 

melhorias no processo de seleção do grão ou permitindo informações para estratégias 

mais eficientes sobre a produtividade. 

 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

  

 Quanto aos objetivos, a presente pesquisa será de cunho descritivo, pois tem o 

intuito de descrever as inter-relações existentes entre os custosde produção e a 

produtividade através dos efeitos diretos e indiretos, variáveis que impactam na cultura 

do milho safrinha nos estados do Mato Grosso, Paraná e Goiás. 

 Quanto à abordagem, a pesquisa será de cunho quantitativo, pois além da 

estatística descritiva, serão utilizados testes estatísticos, sendo estes de correlação e 

análise de trilha, com o intuito de verificar, a associação linear entre as variáveis em 

estudo e ainda os efeitos diretos e indiretos procados pelas variáveis de custos na 

produtividade. 

  

3.2 Amostra e coleta de dados 

 

Quanto os procedimentos técnicos de coleta de dados utilizaram-se dados 

secundários da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB. O período analisado 

por estados foram diferentes, devido à disponibilidade dos dados nos sites, sendo que o 

período em análise por estados será: Goiás: de 2005 a 2014 com intervalo de tempo com 

10 anos; Mato Grosso: de 1997 a 2014 período com 18 anos; e, Paraná: de 1999 a 2014 

intervalo de 16 anos, todos os valores foram deflacionados com o índice IGPM – Índice 

Geral de Preços do Mercado tendo como fonte desses dados o site institucional da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Ao total, serão analisadas 8 variáveis, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Variável Fonte Publicação/Outros 

Máquinas, Aluguel de máquinas, Mão de 

Obra temporária, Mão de Obra fixa, 

Sementes, Fertilizantes, Defensivos,  
CONAB 

2° Safra - Safra Seca - Custos de 

Produção resumo 

 Produtividade CONAB 
Custos de produção - Culturas da 

Seca - Série Histórica. 

Quadro 2: Estrutura final do arquivo – variáveis disponíveis para análise. 
Fontes: CONAB, 2012. 

 



 

3.3 Análise dos dados (Descritiva, Coeficiente de Correlação; Path Analysis) 

 

 Para análise dos dados, primeiramente realizou-se uma análise descritiva, que é 

o ponto de partida para qualquer pesquisa que utiliza métodos e procedimentos 

estatísticos. As medidas mais utilizadas em estatística descritiva (média, desvio padrão, 

mínimo e máximo e coeficiente de variação) têm por objetivo principal o estudo 

aprofundado do comportamento de cada variável por vez, em relação a valores centrais, 

dispersões ou às formas de distribuição em torno da média (FÁVERO et. al. 2009). 

A análise descritiva realizada neste estudo engloba todas variáveis do estudo e as 

análises correspondentes de seus valores: mínimo, máximo, média, desvio padrão e 

coeficiente de variação (%). Também foi aplicado o teste de normalidadeShapiro Wilk, 

visto que a amostra em estudo possui mais de trinta observações, este teste é o mais 

adequado. Procedeu-se desta maneira, visto que para a escolha do teste de correlação é 

necessário conhecer a normalidade da distribuição. Como os dados em análise, em sua 

maioria não apresentaram distribuição normal, utilizou-se o teste de correlação de 

Spearman. 

O coeficiente (rho) de correlação de Spearman ( )apresenta aanálise da 

correlação parcial da matriz de correlação, ou seja, o cálculo da correlação é feita em 

pares de variáveis e dispostas em uma matriz, e os respectivosvaloresexpõe o 

coeficiente de correlação que é a mensuração da força de associação entre as variáveis. 

Ocoeficiente é um valor que pode ser compreendido entre -1   +   1. O valor expresso 

absoluto indica a força de relacionamento das variáveis onde: -1: expressa uma 

correlação linear negativa perfeita; +1: expressa uma correlação linear positiva; 0: 

quando não há correlação linear entre as duas variáveis (LIRA, 2004). 

Após esta etapa, procedeu-se a análise de trilha, que consiste em desdobrar os 

coeficientes de correlações em efeitos indiretos e diretos, permitindo se fazer a medição 

direta de uma variável independente (variável básica) sobre a explicativa e é possível 

ainda analisar os efeitos indiretos das demais variáveis preditoras,a mensuração desses 

efeitos diretos e indiretos são obtidos por meio de equações de regressão (CRUZ; 

REGAZZI; CARNEIRO, 2004 apud SOUZA, 2013). Sendo possível fazer inter-

relações e expressá-las por meio dos diagramas de trilhas e conta ainda pra análise do 

conjunto com o conhecimento prévio do contexto e das variáveis por parte do 

pesquisador.  

A análise de trilha possibilita o conhecimento dos efeitos indiretos e diretos que 

as variáveis explicativas exercem sobre uma variável principal (básica) (SOUZA, 2013). 

Desta maneira é possível estabelecer qual estratégia será mais eficiente, para 

incrementar as receitas do milho safrinha baseado (intermediado) por suas variáveis de 

custos. Pois é possível analisar as inter-relações complexas das variáveis preditoras. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Descritiva 

 

 Conforme abordado na metodologia, foram coletados dados referentes aos 

custos de produção do milho para os estados do Goiás, Paraná e Mato Grosso. 

Inicialmente, para se conhecer o comportamento das variáveis por estado, realizou-se a 

análise descritiva (média, desvio, mínimo, máximo e coeficiente de variação) 

individualmente por estado, conforme apresentado na Tabela 1. 

 



 

Tabela 1. Análise Descritiva das variáveis analisadas por estado GO, MT e PR (n=44). 

 
Fonte:Elaborado pelos autores. 
 

De maneira geral o estado do Mato Grosso possui quatro maiores médias estão 

empatados com o Goiás em números de médias com maiores magnitudes cada estado. A 

maior média apontada no estado do Paraná foi a mão de obra fixa.  

O maior percentual do coeficiente de variação (C.V.%) sinônimo de variação de 

Pearson ([desvio padrão/média] x 100) foi apresentada pela variável aluguel de 

máquinas para o estado do Goiás, com 301 %, o coeficiente de variação representa o 

percentual de variação para cima ou para baixo de sua média, mostrando assim a alta 

discrepância de perfis dos custos do milho para este estado, impactando diretamente na 

margem de lucro dos produtores. 

Na produção do milho no Paraná o aluguel de máquinas sofre 91% de variação 

ao longo dos anos e a variável da mão de obra fixa 99% de variação sendo valores altos 

que influenciam positiva ou negativamente o produtor rural. 

Os menores valores de coeficientes de variação dos custos estãono estado do 

Mato Grosso mostrando que essa composição de gastos é mais similar nesse estado 

apresentando valores mais homogêneos.Ressalta-se ainda, que neste estudo não houve, 

ao longo do período analisado, gastos com aluguel de máquinas. Isso indica, de maneira 

geral, que os produtores de milho deste estado tiveram um planejamento mais adequado 

da produção, com projeções de receitas e investimentos e respectiva margem de lucro, 

pois, há menor instabilidade na composição dos valores. 

Comparando-se os valores máximos e mínimos, percebe-se uma alta amplitude 

total para a variável fertilizante em todas as produções, portanto, ao longo do período 

em análise, houve um crescimento na utilização de fertilizante. Como os dados refere-se 

à safrinha, período de plantação extra temporânea, é necessário um incremento da 

qualidade da terra permitindo uma produção final com maior qualidade. 

 Com o intuito de conhecer o comportamento das variáveis de maneira geral, 

realizou-se uma análise descritiva com todos os dados, não os diferenciando por estado, 

conforme apresentado na Tabela 2.  

 

 

 

Média
Desvio 

padrão
Mín. Máx.

*C.V. 

(%)
Média

Desvio 

padrão
Mín. Máx.

*C.V. 

(%)
Média

Desvio 

padrão
Mín. Máx.

*C.V. 

(%)

Produtividade 4.9 0.9 3.5 6.1 19% 3.6 1.3 1.5 5.8 35% 3.5 1.2 1.1 5.4 34%

Maquinas 184.9 80.1 85.1 316.7 43% 163.6 42.7 74.6 234.0 26% 155.2 30.6 106.2 211.6 20%

Aluguel de 

Máquinas
29.3 88.1 0.0 279.9 301% 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 73.2 66.4 5.0 181.4 91%

Mão de Obra 

Temporária
11.2 7.9 0.0 31.5 71% 7.8 4.6 0.0 12.7 59% 7.7 2.9 3.9 11.7 38%

Mão de Obra Fixa 37.2 13.2 18.2 70.3 35% 27.7 7.5 11.5 38.5 27% 47.1 46.8 16.8 168.7 99%

Sementes 232.6 61.8 181.9 380.0 27% 208.9 72.4 141.1 421.2 35% 214.8 64.7 130.1 323.5 30%

Fertilizantes 350.3 137.6 229.1 668.0 39% 406.7 106.1 263.9 691.7 26% 303.9 45.0 232.6 375.2 15%

Defensivos 107.9 67.2 55.9 284.2 62% 154.6 48.1 77.9 258.3 31% 147.6 35.5 95.3 210.4 24%

Manutenção de 

máquinas
32.6 7.4 20.5 42.8 23% 40.2 16.1 2.7 56.0 40% 31.1 5.2 24.2 40.2 17%

Descritiva: Estado Goiás (n=10)

Variáveis 

Descritiva: Mato Grosso (n=18) Descritiva: Paraná (n=16)



 

Tabela 2. Análise Descritiva Geral de todas variáveis (GO, PR, MT, n=44). 

Variáveis/Descritiva Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Coeficiente de 

Variação  

C.V.(%) 

Produtividade 3.85 1.28 1.07 6.13 33% 

Maquinas 165.42 50.17 74.60 316.67 30% 

Aluguel de Máquinas 33.25 64.95 0.00 279.90 195% 

Mão de Obra Temporária 8.53 5.17 0.00 31.55 61% 

Mão de Obra Fixa 36.90 29.98 11.48 168.70 81% 

Sementes 216.41 66.48 130.12 421.20 31% 

Fertilizantes 356.51 105.88 229.12 691.74 30% 

Defensivos 141.43 51.45 55.86 284.19 36% 

Manutenção de máquinas 35.19 11.88 2.66 56.04 34% 

*C.V.: Coeficiente de Variação (%)         
Fonte:Elaborado pelos autores. 

  

 As médias que apresentaram maior magnitude foram as variáveis fertilizantes e 

sementes, respectivamente, enquanto que os menores foram produtividade e mão de 

obra temporária. 

Nota-se que a variável aluguel de máquinas apresentou maior coeficiente de 

variação entre as variáveis em análise, o que foi influenciado pela alta variação 

encontrada no estado do Goiás nesta variável. No geral, as variáveis que apresentam 

maior homogeneidade dos dados entre os estados ao longo dos anos foram transportes, 

máquinas e fertilizantes com coeficiente de variação de 29%, 30% e 30% 

respectivamente. 

 É perceptível que a amplitude total das variáveis semente e fertilizantes foram as 

mais altas em relação as demais, o que faz sentido, haja vista que se foi gasto um alto 

valor com sementes e deseja-se uma alta produção, para se alcançar isto, faz-se 

necessário um alto investimento em fertilizantes também, para melhorar as 

características do solo para se receber as sementes. 

 

4.2 Análise de Correlação e Análise de Trilha das variáveis de custos 

 

 O teste de normalidade Shapiro Wilk aplicado a todas variáveis que compõem o 

banco de dados final desse estudo mostrou que a distribuição de muitas variáveis não 

seguem uma distribuição normal em decorrência desse fato a análise de correlação de 

Spearman que foi utilizada como medida de associação. 

 Após conhecer o comportamento das variáveis, verificou-se a correlação de 

Spearman conforme são apresentadas na Tabela 3 para as respectivas variáveis 

relacionadas a custos de produção do milho safrinha. 

 Após a aplicação da correlação foram analisadas as análises de trilhas com as 

variáveis significativas e com as maiores correlações com a variável básica 

(dependente) a produtividade, tendo como finalidade a identificação dos efeitos diretos 

e indiretos dentre os resultados possíveis referentes aos custos na produção do milho 

safrinha. A análise de trilha de custos está expostana tabela 4. 

  

 



 

Tabela 3. Análise de correlação de Spearman das variáveis de custos e a variável básica 

(produtividade). 

Matrizes: Correlação de Spearman e de p-value 

Variáveis de 

Custos 

P
r
o

d
u

ti
v

id
a

d
e 

M
á

q
u

in
a

s 

A
lu

g
u

e
l 

d
e
 

M
á

q
u

in
a

s 

M
ã

o
 d

e
 O

b
r
a

 

T
e
m

p
o

r
á

ri
a
 

M
ã

o
 d

e
 O

b
r
a

 

F
ix

a
 

S
e
m

e
n

te
s 

F
e
r
ti

li
z
a

n
te

s 

D
e
fe

n
si

v
o

s 

M
a

n
u

te
n

ç
ã

o
 

d
e
 M

á
q

u
in

a
s 

Produtividade 1         

Máquinas  -0,455 1        

Aluguel de 

Máquinas  
-0,009 -0,159 1       

Mão de Obra 

Temporária  
-0,162 0,424 -0,110 1      

Mão de Obra 

Fixa  
0,490 -0,271 0,374 0,178 1     

Sementes  0,231 -0,061 -0,048 0,085 -0,260 1    

Fertilizantes  0,111 0,104 -0,509 -0,172 -0,303 0,268 1   

Defensivos  -0,346 0,076 -0,046 -0,418 -0,367 -0,402 0,182 1  

Manutenção de 

Máquinas  
-0,583 0,803 -0,410 0,432 -0,276 -0,355 0,137 0,264 1 

Fonte:elaborado pelos autores. 

 

Na tabela 3 onde estão expostas as variáveis de custos a menor associação 

negativa linear foi apresentada entre as variáveis produtividade e manutenção de 

máquinas (-0,583) sendo inversamente proporcionais à medida que uma variável cresce 

a outra decresce e vice versa, isso quer dizer que, quanto maior a produtividade menor 

tempo de manutenção de máquinas.  

Já a maior associação positiva linear na Tabela 3 aconteceu entre máquinas e 

manutenção de máquinas (0,803), evidenciando que os custos são diretamente 

proporcionais, quanto mais horas à máquina é utilizada no trabalho maior serão os 

custos necessários com manutenção destas, o raciocínio oposto também se aplica quanto 

menor quantidade de uso da máquina menor a necessidade de manutenção da mesma. 

A análise de trilha apresentada na tabela 4 para as variáveis de custos obteve o 

coeficiente de determinação (R²) referente aos custos de produção do milho safrinha o 

valor 0,6680 e a magnitude do efeito da variável residual foi 0,5761. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4. Efeito direto, indireto e total de oito variáveis de custos sobre a produtividade 

total de milho nos estados GO, PR e MT. 

Caráter Efeito Via 

P
ro

d
u

ti
v

id
ad

e 

  Caráter Efeito Via 

P
ro

d
u

ti
v

id
ad

e 

Máquinas DIRETO  Produtividade   0.3332   Sementes  DIRETO  Produtividade   0.0896 

 
INDIRETO  

Aluguel de 

Máquinas 
0.0776     INDIRETO  Máquinas -0.0202 

  

Mão de obra 

temporária 
-0.0339     

 

Aluguel de 

Máquinas 
0.0233 

  

Mão de Obra 

fixa 
-0.1650     

 

Mão de obra 

temporária 
-0.006 

  
Sementes -0.0054     

 
Mão de Obra fixa -0.1580 

  
Fertilizantes 0.0084     

 
Fertilizantes   0.0216 

  
Defensivos 0.0030     

 
Defensivos   -0.0156 

  

Manutenção 

de Máquinas 
-0.6731     

 

Manutenção de 

Máquinas 
0.2972 

 
Total 

 
-0.4553     Total 

 
0.2312 

    
    

   
Aluguel 

de 
Máquinas 

DIRETO  Produtividade   -0.4890   Fertilizantes  DIRETO  Produtividade   0.0806 

 
INDIRETO  Máquinas -0.0529     INDIRETO  Máquinas 0.0347 

  

Mão de obra 

temporária 
0.0088     

 

Aluguel de 

Máquinas 
0.2491 

  

Mão de Obra 

fixa 
0.2277     

 

Mão de obra 

temporária 
0.0137 

  
Sementes   -0.0043     

 
Mão de Obra fixa -0.1843 

  
Fertilizantes   -0.0411     

 
Sementes   0.0240 

  
Defensivos   -0.0018     

 
Defensivos   0.0070 

  

Manutenção 

de Máquinas 
0.3437     

 

Manutenção de 

Máquinas 
-0.1145 

  Total   -0.0089     Total   0.1105 

(Cont. Tabela 4) 

Caráter Efeito Via 

P
ro

d
u

ti
v

id
ad

e 

  Caráter Efeito Via 

P
ro

d
u

ti
v

id
ad

e 

Mão de 

Obra 
Temporária 

DIRETO  Produtividade   -0.0799   Defensivos  DIRETO  Produtividade  0.0389 

 
INDIRETO  Máquinas 0.1413     INDIRETO  Máquinas 0.0254 

  

Aluguel de 

Máquinas 
0.0536     

 

Aluguel de 

Máquinas 
0.0223 

  

Mão de Obra 

fixa 
0.1080     

 

Mão de obra 

temporária 
0.0334 

  
Sementes   0.0076     

 

Mão de Obra 

fixa 
-0.2233 

  
Fertilizantes   -0.0139     

 
Sementes   -0.0359 

  
Defensivos   -0.0163     

 
Fertilizantes   0.0146 

  

Manutenção 

de Máquinas 
-0.3619     

 

Manutenção 

de Máquinas 
-0.2213 



 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A manutenção de máquinas apresentou o maior efeito direto em relação à 

produtividade estimado em (-0,8380), porém sua estimativa é negativa. Esse valor foi 

1,44 vezes maior que a variável residual (0,576), sendo de alta magnitude e inversamente 

proporcional.A estimativa do efeito direto da mão de obra fixa (0,6083) também superou 

o valor do efeito da variável residual, apesar de que não apresentou um valor muito 

elevado. 

Ainda a variável mão de obra fixa revelou efeito negativo, via aluguel de 

máquinas, porém com magnitude inferior (-0,1831).A mão de obra fixa é afetada 

negativamente pelos efeitos indiretos de todas outras variáveis com baixos valores com 

exceção de manutenção de máquinas que o efeito indireto é positivo com valor (0.2312).  

Outra variável, com efeito, direto positivo relevante na produtividade foi a 

variável máquina com valor (0,3332). A variável máquina é afetada negativamente pelo 

efeito indireto via mão de obra fixa (-0,1650) diminuindo assim sua importância. 

As variáveis: manutenção de máquinas e mão de obra fixa, mão de obra 

temporária, fertilizantes, aluguel de máquinas e sementes apresentaram estimativas de 

efeito direto sobre a produtividade com o mesmo sinal das correlações de Spearman 

respectivamente nas tabelas 4 e 3 e as variáveis: máquinas e defensivos possuem no 

efeito direto com estimativa positiva e na correlação apresentam sinais negativos. 

Considerando o efeito total, os componentes dos custos que apresentaram 

maiores efeitos sobre a produtividade foram: manutenção de máquinas (-0,5826) a mão 

de obra fixa (0,4899) e máquinas (-0,4553) que apresentaram efeitos na produtividade do 

milho safrinha com valores superiores a (0,45) na tabela 3 a manutenção de máquinas e 

máquinas se mostraram significativas e a mão de obra fixa não significativa. 

Apenas manutenção de máquinas, mão de obra temporária e aluguel de 

máquinas apresentaram em seus efeitos diretos: estimativas negativas.  

Desta forma as variáveis que tiveram maiores impactos nos efeitos diretos na 

composição dos custos finais foram: mão de obra fixa, manutenção de máquinas e 

também a variável máquinas.  

 

 

 

 

 

 

 
Total 

 
-0.1616     Total 

 
-0.3458 

    
    

   
Mão de 

Obra fixa 
DIRETO  Produtividade   0.6083   

Manutenção 

de Máquinas 
DIRETO  Produtividade   -0.8380 

 
INDIRETO  Máquinas -0.0904     INDIRETO  Máquinas 0.2676 

  

Aluguel de 

Máquinas 
-0.1831     

 

Aluguel de 

Máquinas 
0.2005 

  

Mão de obra 

temporária 
-0.0142     

 

Mão de obra 

temporária 
-0.0345 

  
Sementes   -0.0233     

 

Mão de Obra 

fixa 
-0.1678 

  
Fertilizantes   -0.0244   

  
Sementes   -0.0317 

  
Defensivos   -0.0143   

  
Fertilizantes   0.0110 

  

Manutenção 

de Máquinas 
0.2312   

  
Defensivos   0.0102 

  Total   0.4899     Total   -0.5826 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção do milho no Brasil em épocas extemporâneas acontece o cultivo do 

milho safrinha em uma época com tempo mais seco (DUARTE; GARCIA; MIRANDA, 

2011). Conhecer as variáveis de custos que impactam na produtividade desse contexto é 

relevante pra adequações e otimizações na produção. O objetivo deste estudo foi 

pautado em analisar os efeitos diretos e indiretos das 8 variáveis que compõem a 

produção do milho safrinha, sendo 8 variáveis de custos e a variável dependente básica 

que foi a produtividade dos estados do Goiás (GO) no período: 2004 a 2014, Paraná 

(PR) no período: 1999 a 2014 e Mato Grosso (MT) no período: 1997 a 2014.  

Santos, Marion e Segatti (2002, p.39) diferenciam dois termos, “custo se 

identifica com um produto (...) e despesa se identifica com o período, o exercício, o 

ano”.  

Como procedimentos metodológicos, realizou-se a análise descritiva 

apresentados nas Tabelas 1 e 2 para conhecer os dados, o resultado do Shapiro Wilk 

apresentou variáveis não normais, o resultado das correlações de Spearman foi 

apresentado nas tabelas 3, em seguida foram apresentados os resultados da análise de 

trilhas, a tabela 4 o path analysis dos custos com a variável básica (produtividade). 

Na metodologia é citado o foco da pathanalysis que é analisar o resultado do 

maior efeito direto em sentido favorável a variável básica (dependente) aos dados de 

modo que a resposta correlacionada por meio da seleção do efeito indireto seja eficiente 

(CRUZ; REGAZZI, 1994). 

Na tabela 4 apath analysis de custos a manutenção de máquinas apresentou o 

maior efeito direto (-0,8380) seguido pela estimativa do efeito direto da mão de obra fixa 

(0,6083), porém a variável mão de obra fixa revelou efeito negativo, via aluguel de 

máquinas, porém com magnitude inferior (-0,1831). Outra variável com efeito direto 

positivo relevante na produtividade foi a variável máquinas com valor (0,3332) 

minimizado pelo efeito indireto via mão de obra fixa (-0,1650) diminuindo assim sua 

importância. Essas variáveis são as mais importantes na composição dos custos visando à 

produtividade. 

Na tabela 3 de correlação de spearman de custos a variável manutenção de 

máquinas se mostrou significativa e a mão de obra fixa não significativa, com esses 

resultados eu posso extrapolar o conceito aliado à manutenção de máquinas e os 

resultados via mão de obra fixa se restringem aos dados da amostra desta pesquisa. 

 Como citado no referencial os produtos agrícolas não formam seus preços com 

base nos custos de produção e sim são determinados pelo mercado (produtos 

commodities), desta forma conhecer e controlar os custos se torna fundamental para que 

o produtor consiga obter lucro (SILVA; LOPES, 2008; HOLFER et al, 2006).  Assim 

torna-se fundamental conhecer os comportamentos dos custospara que se mantenham os 

lucros ou para que a receita seja aumentada. À vista disso, os controles dos custos na 

atividade se tornam fundamentais para a obtenção de rentabilidade e esse estudo 

contribui pra esse entendimento. 

Uma limitação de estudo apesar da grande relevânciadesta técnica é que não 

permitem avaliar as inter-relações entre os dois grupos de variáveis independentes. 

Propõe-se como pesquisas futuras realizar a mesma análise juntamente com a 

correlação canônica para permitir analisar as inter-relações do grupo de variáveis de 

uma forma mais detalhada entre o grupoda variáveis de custos para que a análise em 

conjunto forneça uma resposta global e encontre o conjunto de variáveis simultâneas 

com respostas preditivas. 
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