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A agricultura contemporânea, na busca intensiva de 

alcançar o máximo potencial produtivo das culturas e melhorar 

cada vez mais os processos inerentes à produção de grãos, 

exige tecnologias em todas as etapas dos processos produtivos 

para resultados bem sucedidos. 

A aplicação destas tecnologias refletiu-se em grandes 

avanços na produtividade, e consequentemente na produção de 

alimentos e para acompanhar esses avanços tecnológicos, o 

tratamento de sementes tem evoluído constantemente, seja na 

introdução de novos equipamentos, na pesquisa de defensivos 

mais seguros e eficientes para esse fim, ou no treinamento das 

equipes das Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) e 

dos Centro de Tratamento de Sementes (CTS) para a realização 

dos processos com eficiência e segurança. 

Dentro desse contexto, o tratamento industrial de 

sementes tornou-se uma realidade indispensável para a 

obtenção desses resultados, protegendo todo o conjunto de 

benefícios que as sementes trazem embarcadas na sua 

constituição. 

Segundo Gadotti e Oliveira (2014), a técnica permite o 

maior aproveitamento dos insumos, e pode ser realizada 

independente das condições climáticas, uma vez que o 
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Tratamento Industrial de Sementes é realizado em unidades 

agroindustriais apropriadas. Como se não bastasse, ainda serve 

como um importante diferencial competitivo, permitindo o 

escalonamento do tratamento em função da comercialização de 

sementes. 

A Cooperativa Tritícola Regional São-Luizense Ltda 

(COOPATRIGO) foi fundada no ano de 1957, por 11 produtores 

rurais que sentiram a necessidade de ter um local para 

armazenar e comercializar sua produção. No inicio de suas 

atividades foram construídos armazéns com equipamentos de 

secagem e limpeza, para o beneficiamento das sementes de 

trigo. Posteriormente, no decorrer dos anos 1970, intensificou-se 

o cultivo de soja, que se transformou na principal cultura 

semeada na região. 

A sede administrativa da cooperativa esta sediada em São 

Luiz Gonzaga - RS, juntamente com sua estrutura de 

recebimento e armazenagem de grãos e de produção de 

sementes. Também em São Luiz Gonzaga está localizado o 

complexo Orestes Alves do Amaral, que engloba o engenho de 

arroz e fábrica de rações. 

A área de atuação da COOPATRIGO engloba além do 

município sede, os municípios de Bossoroca, Santo Antônio das 

Missões, Garruchos, São Nicolau, Pirapó, Dezesseis de 

Novembro, Rolador, Caibaté, Mato Queimado, Capão do Cipó e 

Santiago, possuindo no total 16 unidades de recebimento de 

grãos no estado do RS. 

A COOPATRIGO tem efetuado largos investimentos no 

setor sementeiro da cooperativa, com a implantação de um 

moderno CTS, na busca de aumentar a eficácia dos resultados 

dos tratamentos, com uma calibração correta e com uma melhor 

proteção das sementes após o processo de beneficiamento até a 

chegada as propriedades rurais. 

Esse processo de modernização da UBS gerou uma 

demanda de recursos financeiros, bem como melhorias 

estruturais para a implantação do centro de tratamento de 

sementes. Os processos efetuados na UBS, desde o 
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recebimento da matéria prima até a embalagem das sementes 

passaram por uma reestruturação seguindo a seguinte 

sequência: limpeza, separação por forma, separação por 

densidade, classificação, tratamento de sementes, ensaque e 

armazenamento.  

Além disso, foram efetuadas novas contratações 

específicas para o tratamento industrial, assim como treinamento 

das equipes e dos responsáveis técnicos da UBS, para a 

realização de operações precisas e seguras para os operadores, 

assim como a garantia de sementes bem tratadas e de 

qualidade. 

A política comercial também passou por mudanças, e 

passou a priorizar e estimular o tratamento de industrial  

sementes, sendo que todas as sementes comercializadas na 

cooperativa, de soja, milho e trigo passam pelo processo de 

tratamento industrial, para posteriormente serem postas a venda, 

formando um novo cenário na comercialização regional de 

sementes e trazendo um novo referencial de qualidade de 

sementes. 

A semente é, na visão de muitos autores, como Didonet 

(2007) e Cruz et al. (2012), o insumo mais importante da 

agricultura, sendo um sistema biológico de muitas funções, como 

dispersão das espécies pelo espaço, manutenção da 

variabilidade genética e reprodução.  

Devido a essa importância reconhecida, utiliza-se hoje o 

termo tecnologia de sementes, conceituado por Marcos Filho 

(2013) como o desenvolvimento de procedimentos eficientes 

para a produção, comercialização e utilização de lotes de 

sementes de alta qualidade. Esse conjunto de conhecimentos, 

construído com base na experimentação científica e na 

experiência prática, tem início nos trabalhos de melhoramento 

genético e prossegue até a colheita, processamento e 

distribuição de lotes de alta qualidade, reunindo os atributos 

genético, fisiológico, físico e sanitário. 

Segundo Henning (2005), 90% das culturas utilizadas para 

alimentação são propagadas por sementes, e todas são afetadas 
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por inúmeros patógenos, entre fungos, bactérias e vírus via 

semente, utilizando-as como veículo de sobrevivência e 

disseminação a longas distâncias. Além dos organismos 

carregados pelas sementes, há ainda os patógenos do solo que 

atacam as sementes em germinação e as plântulas emergentes, 

provocando tombamento pré e pós-tombamento e multiplicação 

do inóculo (DHINGRA, 1985).  

Neste sentido, o tratamento de sementes é o primeiro 

passo para a prevenção e controle efetivo das doenças vegetais 

(DHINGRA, 1985), e além do controle dos patógenos importantes 

transmitidos pela semente, o tratamento é uma prática eficiente 

para assegurar populações adequadas de plantas, quando as 

condições edafoclimáticas durante a semeadura são 

desfavoráveis à germinação e à rápida emergência da cultura, 

deixando a semente exposta por mais tempo a patógenos 

existentes no solo (HENNING, 2005). 

Segundo registros antigos, os primórdios do tratamento de 

sementes são datados no século XVII, com observações de uma 

carga de sementes de trigo que naufragou na costa da Inglaterra. 

Após o resgate, verificou-se que as sementes que absorveram a 

água do mar, devido a sua salinidade, apresentaram índices 

menores de ferrugem em comparação a sementes sem absorção 

de água do mar. A partir dessas observações foram iniciados 

testes e estudos com substâncias como sal na redução dos 

sintomas da ferrugem do trigo (SCHOENINGER e BISCHOFF, 

2014).  

Posteriormente, de acordo com Schoeninger e Bischoff, 

(2014), a partir de 1800, foram utilizadas substâncias como 

sulfato de cobre e outros produtos como mercúrio. A partir da 

metade do século XX, houve um grande avanço com o 

desenvolvimento de vários fungicidas sintéticos eficientes, porém 

com severos efeitos tóxicos a animais e seres humanos, tendo 

seu uso limitado em muitos países.  

A partir de 1970, iniciou-se o uso do fungicida Carboxin, 

que age de maneira sistêmica, sendo o precursor dos fungicidas 

utilizados até os dias atuais, sendo o mesmo até hoje utilizado 
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nas principais culturas de grãos, como soja e trigo 

(SCHOENINGER e BISCHOFF, 2014).   

Devido aos inúmeros benefícios conseguidos com a 

utilização do tratamento de sementes, existe atualmente uma 

maior conscientização por parte dos produtores em relação à 

necessidade dessa prática para as principais culturas de grãos. 

 A aceitação da tecnologia de tratamento de sementes 

pode ser observada pela adoção da prática em nível de 

propriedade. De acordo com Henning (2005), na cultura de soja, 

o volume de sementes tratadas com fungicidas, que em 1991/92 

não atingia 5% da área semeada, hoje está em torno de 90 a 

95% da área semeada no Brasil. 

 Strieder et al. (2014) descrevem que o mercado de 

sementes industrialmente tratadas está em franca ascensão e o 

crescimento econômico nesse setor deve-se ao grande 

incremento de novas tecnologias no setor de sementes, em 

especial no setor de tratamento de sementes. Em seu estudo 

concluíram que o dimensionamento de uma Unidade para 

Tratamento de Sementes (UTS) se mostrou uma opção 

interessante para a Cooperativa em estudo e a logística de 

trabalhar com tratamento de soja e trigo se mostrou uma 

proposta exequível. 

Eles realizaram análise econômica de um projeto de UTS 

que demonstrou um período de retorno do investimento de 3 

anos. Realizaram simulações de flutuações de preço da matéria-

prima (semente), e ainda assim o projeto apresentou uma taxa 

interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, 

sendo assim, constata-se que o projeto é atrativo (STRIEDER et 

al. 2014). 

Segundo Silva (2003), para obter bons resultados em um 

determinado investimento faz-se necessário o estudo dos custos 

e despesas para ser feito uma comparação com as receitas 

obtidas em um período analisado, chegando assim a um 

resultado final o qual apontará se a empresa obteve lucro ou 

prejuízo.  
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É possível fazer-se esse estudo através de diversos 

métodos, no qual se identifica qual produto apresenta maior 

rentabilidade e onde será necessário fazer corte de gastos, entre 

os quais destaca-se o custeio direto, que atribui aos produtos 

somente os custos e despesas variáveis (SILVA, 2003). 

De acordo com Martins (2003), com o significativo 

aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos 

mercados, sejam industriais, comerciais ou de serviços, os 

custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de 

decisões em uma empresa. Isto ocorre devido a alta competição 

existente, onde as empresas já não podem mais definir seus 

preços apenas de acordo com os custos incorridos, e sim, 

também com base nos preços praticados no mercado em que 

atuam. 

A produção de sementes passa por uma série de 

processos desde a produção no campo, passando pelo 

beneficiamento, tratamento e embalagem, que garantem a 

qualidade superior do produto, diferenciando-a da produção de 

grãos indústria. 

 Esses processos de produção, desde o campo até o 

produto final formam o custo da semente. Segundo Peske 

(2010), existem dez itens principais que formam o custo de 

produção da semente, sendo eles: 

 

1. A semente (matéria prima); 

2. Condução e instalação da lavoura: utilização de 

semente básica ou certificada, com custo mais elevado, 

controle de invasores e misturas, entre outros aspectos 

agronômicos; 

3. Beneficiamento: custo alto para aquisição e 

implantação da UBS, alto custo de manutenção, mão de obra 

e energia; 

4. Royalties para o obtentor; 

5. Financeiro: retorno financeiro dos investimentos, 

realização de lucros a longo prazo; 
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6. Descarte: geralmente o produto a ser descartado 

tem valor comercial mais baixo do que a matéria prima; 

7. Corpo técnico: custo de pessoas de diferentes 

especialidades, para administração, vendas, assistência 

técnica, etc.; 

8. Embalagem: o custo pode ser variável, quanto 

maiores às embalagens, menores os custos; 

9. Impostos e contribuições: a semente paga alguns 

impostos, como Funrural, de 2,3%, no valor da semente, 

IRRF, de 2,0%, entre outros. Além disso, o produtor paga 

algumas contribuições para associações de classe; 

10. Análise e certificação de sementes: o controle de 

qualidade da semente (germinação, vigor, umidade, peso, 

logística, descarte) é essencial. 

 

Portanto, este trabalho tem como objetivo a análise dos 

processos inerentes a unidade de beneficiamento de sementes e 

do Centro de Tratamento de Sementes e a influência destes nos 

custos das sementes, além da análise da viabilidade econômica 

do tratamento industrial de sementes para esta cooperativa. 

Esse trabalho foi realizado nas dependências da Unidade 

de Beneficiamento de Sementes da Cooperativa Tritícola 

Regional São Luizense Ltda (COOPATRIGO), localizada no 

município de São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul. 

A unidade de tratamento industrial de sementes foi 

instalada na COOPATRIGO no ano de 2013, em um projeto 

experimental, em parceria com empresas de defensivos 

agrícolas, visando uma otimização na UBS existente na empresa. 

A inovação trouxe qualidade no serviço prestado, com a extinção 

da manipulação de produtos químicos pelos colaboradores, 

exatidão na calibração das doses dos produtos e principalmente 

na qualidade do serviço prestado, com certificações e inspeções 

regulares, garantido o sucesso dos tratamentos realizados. 

Para a condução desse trabalho foram realizadas análises 

de custos dos tratamentos de sementes das culturas de trigo e 

soja, safra 2014/15, buscando uma avaliação econômica da 
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instalação do tratamento industrial. Foram descritos os processos 

analisados separadamente por cultura, inicialmente com a cultura 

de trigo, e posteriormente a cultura da soja, gerando o resultado 

anual do tratamento industrial de sementes. 

Além dos itens formadores de preço segundo Peske 

(2010), na COOPATRIGO é incluído o custo do tratamento 

industrial de sementes para a formação do preço da semente 

vendida. A partir do somatório destes custos é formado o custo 

final da semente, e posteriormente o preço final de venda, seja 

de trigo ou soja.  

A descrição dos itens formadores de preço nas sementes 

produzidas na UBS da COOPATRIGO, para a formação do custo 

final da semente, assim como análise desses itens na 

composição na formação do preço final serão descritos a seguir, 

no desenvolvimento do trabalho. 

Para a matéria prima trigo no Ano/Safra de 2014/15 foram 

recebidos 184.675 sacos de 40kg de trigo na UBS da 

COOPATRIGO, sendo que após o beneficiamento, houve um 

índice de 79,89% de aproveitamento do volume recebido, sendo 

produzidos efetivamente 147.536 sacos de 40kg de semente de 

trigo. 

Para a formação do custo por kg da matéria prima 

(semente beneficiada) foi realizada a média de faturamento do 

produto recebido, ou seja, o valor pago pelo trigo ao produtor, e o 

aproveitamento sobre o total de produto recebido. Desta forma, o 

produto que foi descartado, em geral chamado de triguilho, foi 

comercializado, e o valor dessa venda foi contabilizado como 

receita para a UBS, diminuindo os valores de perda no 

beneficiamento.  

Para a matéria prima soja no Ano/Safra de 2014/15 foram 

recebidos 216.969 sacos de 40kg de soja na UBS da 

COOPATRIGO, sendo que após o beneficiamento, houve um 

índice de 55,44% de aproveitamento do volume recebido, sendo 

produzidos efetivamente 120.287 sacos de 40kg de semente de 

soja. 
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Para a formação do custo por kg da matéria prima 

(semente beneficiada) foi realizada a média de faturamento do 

produto recebido, ou seja, o valor pago pelo soja ao produtor, e o 

aproveitamento sobre o total de produto recebido. Desta forma, o 

produto que foi descartado, na forma de soja indústria, foi 

comercializado, e o valor dessa venda foi contabilizado como 

receita para a UBS, diminuindo os valores de perda no 

beneficiamento.  

Para a formação do custo de beneficiamento das 

sementes foram contabilizadas diversas variáveis econômicas 

inerentes ao processo, até a obtenção do produto final, no caso, 

sementes de trigo e soja, sendo eles:  

 

• Despesas com pessoal, encargos e tributos; 

• Manutenção e conservação de equipamentos e móveis; 

• Despesas administrativas; 

• Seguros; 

• Lenha para secagem de sementes; 

• Despesas com vendas;  

• Custo de implantação do Tratamento Industrial de 

Sementes; 

• Custo do Industrial Tratamento de Sementes. 

 

Ainda foi estimado um percentual de 60% do custo total 

das operações da UBS durante o ano com a cultura de trigo, e 

40% com a cultura de soja, devido a maior necessidade de 

operações de secagem de grãos nas culturas de inverno, maior 

demanda por mão de obra, maior utilização de energia elétrica, 

dentre outras. 

Durante o ano de 2014 foram gastos R$715.418,11 em 

salários e bonificações, R$247.707,50 com encargos e 

R$14.717,28 com tributos. Deste total, estipulou-se, para fins de 

análise, que 60% do valor foi gasto em atividades relacionadas à 

cultura do trigo e 40% com a atividade sementeira de soja. 
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Para as operações da UBS da cooperativa em 2014 foram 

empregados 30 funcionários, em diversos setores, sendo que 

deste total foram utilizados 5 funcionários exclusivos para o CTS. 

Para a formação das despesas com manutenção e 

conservação da UBS foram contabilizados diversos 

componentes, como combustíveis e lubrificantes, prêmios e 

seguros, materiais de higiene e limpeza, depreciação, 

conservação de máquinas e equipamentos, prevenção contra 

incêndio, água e energia elétrica. 

Para a formação das despesas administrativas foram 

contabilizadas despesas de viagens, fretes e material de 

expediente, despesas com comunicação e publicidade, análises, 

alimentação dentre outros componentes menores formadores de 

custo. 

Foram contabilizadas despesas em seguros contra danos 

ao patrimônio em geral, como incêndios, danos climáticos, etc. 

Esse item inclui os prêmios, renovações de apólices e franquias.  

No item lenha foram contabilizados os valores com compra 

de lenha para utilização nos secadores de sementes, assim 

como despesa para retirada e transporte de lenha própria das 

florestas plantadas da cooperativa para utilização na UBS. 

Nas despesas com vendas estão incluídas as comissões 

de vendedores, corretores de sementes, assim como os valores 

de transporte e armazenagem do produto final (semente). 

Para a formação do custo do tratamento industrial de 

sementes de trigo foram utilizados os produtos do tratamento 

padrão da Cooperativa, que são: Fungicida Difeconazol 15% - 

80mL.40kg-1; Inseticida Thiametoxam 35% - 30mL.40kg-1 e 

Polímero - 56mL/40kg.  

Todos os produtos estão registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para essa 

finalidade, e sua utilização e dose estão de acordo à 

recomendação técnica dos mesmos, que são: Fungicida 2mL.kg-

1, Inseticida 0,75mL.kg-1 e Polímero 1,4mL.kg-1, e sob supervisão 

do responsável técnico da UBS. Estes produtos totalizaram 

R$14,88 por saco de 40kg.  
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Para a formação do custo do tratamento industrial de 

sementes de soja foram utilizados os produtos do tratamento 

padrão da Cooperativa, que são: Fungicida e Inseticida 

Piraclostrobina 2,5%, Tiofanato Metílico 22,5% e Fipronil 25% - 

80mL.40kg-1; Micronutrientes - 80mL.40kg-1e Polímero - 

40mL.40kg-1.  

Todos os produtos estão registrados no MAPA para essa 

finalidade, e sua utilização e dose estão de acordo à 

recomendação técnica dos mesmos, que são: Fungicida e 

inseticida 2mL.40kg-1, Micronutrientes 2mL.40kg-1 e Polímeto 

1mL.40kg-1 e sob supervisão do responsável técnico da UBS. 

Estes produtos totalizaram R$47,77 por saco de 40kg.  

O custo de implantação do CTS foi de R$3.755.800,00, 

entre custos de projeto, aquisição de materiais, mão de obra e 

execução do projeto. Para fins de análise econômica e 

considerando a depreciação, o custo do CTS será contabilizado 

num prazo total de 15 anos. 

Para a formação do custo do tratamento industrial de 

sementes de trigo, o volume de produto recebido na UBS foi de 

184.675 sacos de 40kg obtendo um preço médio de faturamento 

de R$23,17, gerando um valor de R$4.278.919,75. 

 Para a obtenção do custo final por quilograma da matéria 

prima (semente beneficiada), o volume de produto descartado, 

de 1.485.525,70kg foi comercializado a R$0,41, gerando uma 

receita de R$609.065,53. 

Assim sendo, o valor liquido total pago pela matéria prima 

foi de R$3.669.854,22, sobre o volume de sementes de 147.536 

sacos de 40kg, gerando um custo de R$0,62 por kg de semente, 

ou R$24,87 por saco de 40kg. 

Utilizando o valor total com despesas pessoais, e dividindo 

pelo número de funcionários em atividade durante os 12 meses + 

1 mês de décimo terceiro salário (para fins de análise), o valor 

salarial médio dos funcionários é de R$1.834,40 por funcionário. 

Como são utilizados 5 funcionários adicionais exclusivamente no 

tratamento, o custo de mão de obra adicional para essa operação 

é de R$119.236,20.  
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Portanto, para as operações da UBS com a cultura do 

trigo, considerando 60% dos gastos totais, o valor de 

R$357.709,14, e no tratamento foram gastos R$71.541,81, entre 

salários e bonificações, R$148.624,50 com encargos e 

R$8.830,36 com tributos, totalizando R$586.705,81. 

O custo de Mão-de-obra no trigo foi de R$0,087.kg-1 ou 

R$3,48.sc-1 de 40kg para a semente convencional, e para o 

tratamento industrial o custo foi de R$0,0994.kg-1 ou R$3,976.sc-1 

de 40kg, adicionando R$ 0,011.kg-1 de semente para a operação 

das máquinas do CTS. 

Para a formação do custo do tratamento de soja, o volume 

de produto recebido na UBS, de 8.678.760kg, ou 216.969 sacos 

de 40kg obteve preço médio de faturamento de R$1,031.kg-1, 

gerando um valor de R$8.947.801,56.  

O volume de produto descartado, de 3.867.256kg foi 

comercializado ao mesmo valor de R$1,031, gerando uma 

receita de R$3.987.140,93, e assim sendo, o valor liquido total 

pago pela matéria prima foi de R$4.960.660,62, sobre o volume 

de sementes de 120.287 sacos de 40kg, gerando um custo de 

R$1,031 por kg de semente, ou R$41,24 por saco de 40kg. 

Para as operações da UBS com a cultura do soja, 

considerando 40% dos gastos totais, foram gastos 

R$238.472,76, e no tratamento foram gastos R$47.694,54, entre 

salários e bonificações. A despesa com encargos foi de 

R$99.083,00 e R$5.886,91 com tributos, totalizando 

R$391.137,21. 

O custo de Mão-de-obra na semente de soja foi de 

R$0,071.kg-1 ou R$2,85.sc-1 de 40kg para a semente 

convencional, e para o tratamento industrial o custo foi de 

R$0,081.kg-1 ou R$3,24.sc-1 de 40kg, adicionando R$0,010.kg-1 

de semente para a operação do CTS.  

Para a formação das despesas com manutenção e 

conservação da UBS foram contabilizados diversos 

componentes, sendo que se pode ressaltar a depreciação com 

R$398.712,76, a conservação de máquinas com R$149.675,30, a 

utilização de água com R$7.954,56, a utilização com 
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combustíveis e lubrificantes com R$ 24.593,30, e materiais de 

higiene e limpeza com R$1.714,12.  

Os custos de energia elétrica com as diversas operações 

do processo de beneficiamento de sementes estão inclusos nas 

despesas de manutenção, sendo que no ano de 2014 foram 

gastos R$79.322,09, e considerando-se 60% dos custos 

inerentes as culturas de inverno, o custo de energia elétrica com 

trigo foi de R$47.593,25, e com soja foi de R$31.728,84. 

Portanto para fins de análise econômica, o total das 

despesas com manutenção e conservação do setor de sementes 

da empresa foi de R$776.720,09, sendo R$466.032,05 referentes 

a cultura de trigo e R$310.688,04 para a cultura de soja. 

Para as operações de secagem durante o ano de 2014 

foram utilizados 200m3 de lenha, com um custo médio de 

R$50,00 por mᵌ, gerando um custo total de R$10.000,00, sendo 

R$6.000,00 referentes à cultura de trigo e R$4.000,00 para a 

cultura de soja. 

Foram gastos R$12.050,23 com seguros contra danos ao 

patrimônio em geral, como incêndios, danos climáticos, sendo 

considerados R$7.230,14 para a cultura do trigo e R$4.820,09 

para a cultura de soja. 

As despesas administrativas da UBS durante o ano de 

2014 foram de R$44.210,48, como material de expediente, 

despesas com viagens, veículos, divulgação, publicidade, 

quilometragens, auxilio para cursos, entre outros. 

Portanto, para fins de análise econômica, considerando-se 

60% dos valores para trigo, foram gastos com despesas 

administrativas R$26.526,28, e com a cultura de soja foram 

gastos R$17.684,19. 

 Em despesas com vendas foram gastos R$341.242,78, 

sendo R$234.098,16 em comissões e R$106.484,62 em 

transporte e armazenagem (fretes). Para fins de análise, as 

despesas com vendas em trigo foram de R$204.745,66, e com 

soja as despesas foram de R$136.497,11. 

O total de despesas variáveis na UBS no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014 foi de R$2.207.826,89, 
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convencionando-se as despesas em 60% para a cultura do trigo 

e 40% para a cultura do soja. Portanto, as despesas totais na 

safra 2014/15 para as sementes de trigo foram de 

R$1.324.696,13, e para as sementes de soja foram de 

R$883.130,75. 

O preço final médio das sementes de trigo no ano de 2014 

foi de R$57,21 por saco, com uma margem de lucro de 8,57%. 

Considerando que no ano de 2014 foram vendidos 147.536 

sacos de semente de trigo, o faturamento obtido foi de 

R$8.440.534,56. O custo da semente de trigo nesse período foi 

de R$52,69 por saco de 40kg, ou seja, o custo total foi de 

R$7.773.671,84, portanto o lucro foi de R$4,52 por saco de 40kg 

de semente, ou de R$666.862,72 no total. 

O preço médio final das sementes de soja no ano de 2014 

foi de R$108,48 por saco, com uma margem de lucro de 9,27%.  

Considerando que no ano de 2014 foram vendidos 120.287 

sacos de semente de soja, o faturamento obtido foi de 

R$13.048.733,76. O custo da semente de soja nesse período foi 

de R$99,27 por saco de 40kg, ou seja, o custo total foi de 

R$11.940.890,49, portanto o lucro foi de R$9,21 por saco de 

40kg de semente, ou de R$1.107.843,27 no total.    

O custo para a implantação do tratamento industrial de 

sementes na empresa foi de R$3.755.800,00, sendo que a 

margem de lucro para a semente de soja na safra 2014/15 foi de 

R$1.107.843,27, e a margem de lucro na semente de trigo foi de 

R$ 666.862,72, totalizando R$1.774.705,99 de resultado 

financeiro. Utilizando-se o ano safra 2014/15 como referência 

para os anos seguintes, o investimento será pago em 

aproximadamente 41 meses ou 3,4 anos.  

Comparando a unidade em estudo com Strieder et. al. 

(2014), que obteve o retorno do investimento em 3 anos, esta 

unidade, será paga em 3,4 anos, é tão viável quanto, e gerando 

inúmeros benefícios a nível de empresa e para o agricultor 

cooperado, como segurança e qualidade na semente 

comercializada. 
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A implantação, utilização e manutenção do tratamento 

industrial de sementes mostraram-se viáveis, sendo pagos em 

curto prazo, utilizando como referência os resultados alcançados 

no ano de 2014, com a venda de sementes de soja e trigo. 
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