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Análise económicA
dA BAtAtA PortuguesA

nA PersPetivA dos custos:
dA contA de culturA nA Produção

Até à Pós-colheitA nA centrAl
nota introdutória
Está a iniciar uma nova campanha de ba-
tata em Portugal. A batata-semente nos 
países que a multiplicam (ex., a Holanda) 
já está em plena colheita. Durante o mês 
de Outubro chegarão as primeiras car-
gas a Portugal.
Neste momento, no fecho da campa-
nha 2019-2020, partilha-se com todos os 
envolvidos e interessados no setor e no 
produto agrícola nobre (e alimento base 
da dieta mediterrânica) que é sem dúvi-
da, a batata, um resumo de um estudo 
sobre a análise económica elaborada e 
atualizada nas últimas semanas, para 
que todos tenham acesso aos custos de 
produção da batata à saída da explora-
ção agrícola, assim como os custos de 
normalizar e de embalar a batata para 
que se cumpram os requisitos de merca-
do e a legislação aplicável em vigor.
É extremamente oportuno porque a 
campanha que termina, para a maioria 
dos produtores de batata, não foi de boa 
memória, devido às dificuldades sentidas 
no escoamento da produção, causadas 
pela redução nas atividades turísticas e 
de lazer, em consequência da pandemia 
que passou a fazer parte do quotidiano 
de todos, desde o início de Março. Assim, 
a comercialização da batata nova sofreu 
dificuldades desde o início de Maio, em 
que o preço de venda de batata pelos 
produtores foi em muitos casos, manifes-
tamente insuficiente para cobrir os custos 
de produção. A oferta que se registou 
semanalmente, relativa à batata nacional 
disponível para colheita, era sempre supe-
rior à procura. E em geral, essas dificulda-
des de escoamento e de valorização justa 
da produção, mantiveram-se por todo o 
verão, em todo o território nacional.
Historicamente, Portugal é um país pro-

dutor de batata e consumidor, registan-
do um consumo per capita anual de cer-
ca de 90 kg por habitante. Contudo, nos 
últimos 30 anos, tem-se verificado uma 
redução enorme da área cultivada com 
batata em Portugal. Atualmente a área 
situa-se próximo de 22.000 hectares 
quando nos anos setenta ultrapassava 
os 70.000 hectares.

sobre este estudo…
Consiste numa análise aos custos de pro-
dução da batata em Portugal, dividindo-
se em duas partes:
• Parte I: referente aos custos (€/kg) 
da produção de batata em duas explo-
rações agrícolas diferentes.
• Parte II: referente aos custos de nor-
malizar e embalar, isto é, custos com as 

Fonte: Marques, F. (1997) – A Conta de Cultura. Universidade de Évora

Parte I – Custos de Produção Parte II – Custos de Pós-Colheita

Alvos do estudo:

Duas explorações agrícolas que produzem batata na 
região de Lisboa e Vale do Tejo. Numa exploração, 
segue-se um itinerário técnico baseado num elevado 
nível tecnológico (a seguir designa-se esta exploração 
por “TECNO”) e na outra exploração, pratica-se um iti-
nerário mais tradicional (designado por “TRADI”). Estas 
explorações, por sigilo profissional, não serão identifi-
cadas e foram selecionadas para este estudo por serem 
bastante representativas a nível nacional, nos 2 níveis de 
técnicas de cultivo preconizados e que se abordarão mais 
adiante. Em ambas as explorações, o destino da produ-
ção final da batata, foi a comercialização para o mercado 
de fresco (e não para processamento industrial).

Centrais de normalização e de embalagem, as quais rece-
cionam a batata vinda dos produtores no momento da 
colheita, contratada previamente à plantação a “preço de 
mercado”, o mesmo que “preço livre” ou sem preço fixado 
previamente. Estes operadores, efetuam as seguintes 
operações: controlo de qualidade (nas várias operações), 
calibragem, seleção (eliminação dos defeitos), limpeza 
(a seco ou com lavagem, conforme os casos), pesagem, 
embalamento em diferentes formatos de embalagem 
(tipos e conteúdos), acondicionamento em embalagens 
secundárias (ex., caixas) e em embalagens terciárias (pale-
tes), identificação e rastreabilidade, expedição e entrega 
nos centros de distribuição dos seus clientes.

Dados utilizados:

Foram recolhidas informações por: observação direta 
durante as visitas de acompanhamento às explorações 
dos dois produtores em análise; verificação dos regis-
tos das operações realizadas nos cadernos de campo; 
consulta feita aos produtores sobre os equipamentos 
utilizados (próprios ou alugados); custos dos fatores de 
produção utilizados; tempos e consumos na utilização 
dos tratores e dos restantes equipamentos; mão de obra 
utilizada.

Informações obtidas em reuniões com algumas das cen-
trais analisadas e observação direta das instalações e equi-
pamentos utilizados.
Custos dos equipamentos e materiais de embalagem pri-
mários, secundários e terciários, obtidos junto de fabrican-
tes.
Análise da Demonstração de Resultados de 2019, das cen-
trais mais especializadas na batata e com quota de merca-
do relevante no fornecimento a cadeias de supermercados 
e grossistas.
Devido à complexidade na obtenção de alguns dados, 
usaram-se estimativas para deste modo se obter resulta-
dos com a maior credibilidade possível.

Tratamento dos dados:

Utilizou-se um modelo de conta de cultura (Marques, 
1997) que permite através de folha de cálculo, tratar os 
dados recolhidos e deste modo, apurar de forma siste-
matizada os custos variáveis que traduzem em termos 
económicos, as operações realizadas e fatores de pro-
dução utilizados ao longo do itinerário técnico de cada 
produtor, assim como as conservações e reparações e 
gastos gerais, estimados. Também foram calculados os 
custos fixos com: amortizações; juros de capital; reserva 
para riscos não seguráveis; e remuneração do produtor; 
com os quais se apuraram os custos totais de produção. 
A partir dos custos totais, apura-se o indicador mais 
importante que é o custo unitário (€/kg) de produzir 
um quilo de batata em cada exploração acompanhada, 
“TECNO” e “TRADI”.

Seguiu-se uma metodologia prática de cálculo que alo-
casse os custos “típicos” deste tipo de centrais de nor-
malização e de embalagem, atendendo às informações 
obtidas sobre quantidades laboradas e comercializadas 
por ano, número de colaboradores (da administração e 
das operações), equipamentos instalados e utilizados 
nas operações, assim como as instalações utilizadas. Cal-
culam-se os custos diretos por formato de embalagem e 
os custos de estrutura com os quais se apuram os custos 
totais com as operações pós-colheita com a batata numa 
central que abastece cadeias de retalhistas/grossistas.
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operações de pós-colheita numa central 
de normalização, até à colocação da ba-
tata no centro de distribuição da cadeia 
retalhista ou grossista.
Neste estudo, a análise refere-se à pro-
dução e normalização de batata fresca 
em natureza, sem que tenha sido sub-
metida a qualquer processo de transfor-
mação industrial (ex., descasque, corte, 
fritura ou congelação, etc.). 

metodologia
Para a realização deste estudo, indicam-
-se na tabela da página anterior os alvos 
do estudo e os métodos para a recolha 
e tratamento dos dados, para cada uma 
das duas partes em análise (I e II).

Parte i – custos de Produção 
na exploração Agrícola
Na elaboração das duas contas de cul-
tura para TECNO e para TRADI, teve-se 
em conta os itinerários técnicos seguidos 
por cada um dos produtores. Além das 
condições de solos e de clima em que 
cada produtor instalou a sua cultura de 
batata em 2019-2020, são os itinerários 
técnicos que não são mais do que a es-
quematização da informação relativa às 
práticas e técnicas culturais realizadas 
por cada produtor que condicionam o 
resultado final, em termos de quantida-
de e qualidade, a que correspondeu um 
custo total dessa produção que foi tran-
saccionada a um determinado preço.
Nas operações e técnicas culturais foram 
utilizadas: máquinas e equipamentos, 
mão de obra, melhoramentos fundiários 
e construções (ex., furo, reservatório, 
condutas de rega, armazéns, etc.), assim 
como um conjunto de fatores de produ-
ção, energia e outros.
Para um melhor entendimento sobre as 
diferenças de produção entre as duas 
explorações agrícolas TECNO e TRADI, 
apresenta-se na próxima página uma 
tabela com algumas considerações rela-
tivamente aos itinerários técnicos reali-
zados.

Na tabela seguinte, apresenta-se a es-
trutura de custos resumida, extraída da 
conta de cultura de cada uma das explo-
rações analisadas – TECNO e TRADI. Os 
valores apresentados são por hectare.

Verifica-se que a exploração que usou 
mais tecnologia (TECNO) teve os custos 
totais de produção por hectare supe-
riores em 1.918,35 euros (+ 27,6%) face 
à exploração com menos tecnologia 
(TRADI). O recurso a técnicas e equipa-
mentos para produção com mais tecno-
logia é o caminho para se alcançar os 
níveis de produtividade registados nos 
países no norte e no centro da Europa.
No caso das duas explorações em aná-
lise, na exploração TECNO, o custo uni-
tário para produzir um quilo de batata 
foi de 0,19 EUR, enquanto na exploração 
TRADI esse custo foi de 0,24 EUR.
Significa que com estas estruturas de 
custos, quando os produtores TECNO e 
TRADI, comercializam a sua batata abai-
xo de 0,19 e 0,24 EUR/kg respetivamen-
te, estão com prejuízo e a colocar em 
grande risco a sustentabilidade econó-
mica da sua atividade e se tal acontecer, 
serão forçados a abandonar a atividade 

e Portugal ficará cada vez mais depen-
dente da importação de batata, pois ha-
verá menos produtores nacionais a con-
tribuir para o auto-aprovisionamento da 
batata nacional, o que gera desempre-
go, menor contributo para a economia 
nacional e em conclusão, um empobreci-
mento do setor, da agricultura e do país.
De modo a poder alertar para estes fac-
tos, reside a motivação da partilha destes 
dados para que se compreenda a “morte 
anunciada” dos produtores nacionais (e 
não será só na produção de batata), sen-
do imprescindível defender a qualidade 
da batata nacional, comunicá-la aos con-
sumidores e dar-lhes a opção de compra, 
mesmo que tenha de estar num ponto 
de venda, lado a lado, com um preço su-
perior de alguns cêntimos, em relação à 
batata importada. O retalhista e o gros-
sista podem encarar a batata nacional 
como um “novo produto” que alarga a 
sua gestão da categoria, com venda ga-

ESTRUTURA DE CUSTOS POR EXPLORAÇÃO
(fonte: contas de cultura; valores em EUR/ha, sem IVA)

TECNO TRADI

Valor Peso Valor Peso

Operações (trabalho + combustíveis e lubrificantes) (1) 1.721,00 19,4% 1.454,00 21,9%

Materiais e diversos:
     Batata-semente certificada
     Fertilizantes e Corretivos
     Produtos Fitofarmacêuticos
     Energia
     Outros (caixas e sacos)

1.650,00
1.684,00

849,00
308,00

0,00

18,6%
19,0%
9,6%
3,5%
0,0%

925,00 
974,00 
438,00 
231,00 
556,90 

13,3%
14,0%
6,3%
3,3%
8,0%

subtotal (2) 4.491,00 50,7% 3.124,90  45,0%

Conservações e Reparações:
     Máquinas e Equipamentos
     Melhoramentos Fundiários
     Construções

218,02
14,72
52,80

2,5%
0,2%
0,6%

269,30 
16,48 
79,86  

3,9%
0,2%
1,1%

subtotal (3) 285,54 3,2% 365,64  5,3%

Amortizações:
     Máquinas e Equipamentos
     Melhoramentos Fundiários
     Construções

681,32
81,21
52,80

7,7%
0,9%
0,6%

841,56 
76,75 
79,86

12,1%
1,1%
1,1%

subtotal (4) 815,33 9,2% 998,17   14,4%

Juros de capital (5) 824,80 9,3% 423,79   6,1%

Outros:
     Gastos gerais (6)
     Reserva para riscos não seguráveis (7)
     Remuneração do produtor (8)

194,93
150,16
382,90

2,2%
1,7%
4,3%

148,34 
121,82 
310,64 

2,1%
1,8%
4,5%

subtotal 727,98 8,2% 580,80    8,4%

Custos Variáveis (CV) [ CV = (1) + (2) + (3) + (6) ] 6.692,47 75,5% 5.092,88    73,3%

Custos Fixos (CF) [ CF = (4) + (5) + (7) + (8) ] 2.173,18 24,5% 1.854,43    26,7%

Custos Totais (CT) [ CT = CV + CF ] 8.865,65 100,0% 6.947,30     100,0%

Custo de produção unitário (EUR / kg) 
[com base na produtividade média obtida]

0,19 0,24     
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EXPLORAÇÃO AgRíCOLA TECNO EXPLORAÇÃO AgRíCOLA TRADI

Dados gerais

Área total com batata para mercado fresco em 2019/2020: 34 ha
Tipo de solo: textura arenosa (< 1 % de matéria orgânica)
Início/Final da plantação: 02-01-2020 / 11-02-2020
Início/Final da colheita: 19-05-2020 / 26-06-2020
Produtividade média: 47.180 kg/ha
Preço médio de venda: 0,194EUR/kg (194,00 EUR/1.000 kg)
Produção certificada GLOBALGAP + GRASP

Área total com batata para mercado fresco em 2019/2020: 5,3 ha
Tipo de solo: textura arenosa (< 1 % de matéria orgânica)
Início/Final da plantação: 20-12-2019 / 18-01-2020
Início/Final da colheita: 06-04-2020 / 03-06-2020
Produtividade média: 28.730 kg/ha
Preço médio de venda: 0,25 EUR/kg (250,00 EUR/1.000 kg)
Produção não certificada

Mobilizações em pré-plantação

Gradagem após a cultura anterior (cenoura). Gradagem após a aplicação de estrume. 
Lavoura.
Gradagem após a aplicação do adubo de fundo e do corretivo mineral.

Gradagem após o pousio (sem ocupação cultural desde Maio 2019; antes, a parcela esteve 
ocupada com batata).
Lavoura. Gradagem após aplicação do estrume.
Gradagem após a adubação de fundo.

Aplicação de corretivos (em pré-plantação)

Corretivo orgânico: estrume de bovino.
Corretivo mineral: enxofre granulado.

Corretivo orgânico: estrume de bovino.

Plantação

Realizada com plantador de alimentação automática de 4 linhas.
Densidade de plantação: 2.000 kg/ha de batata-semente certificada inteira, com calibre 
35/45.
Distância entrelinhas: 80 cm
Distância entre plantas na linha: 35 cm
Nº de plantas: 36.000 plantas/ha
Em simultâneo com a plantação, foi aplicado fungicida para controlo de Rizoctonia e de 
Antracnose, através de bicos instalados no abre sulcos do plantador.

Realizada com plantador de alimentação manual de duas linhas.
Densidade de plantação: 1.250 kg/ha de batata-semente certificada cortada previamen-
te, em três/quatro seções, com calibre 35/55.
Distância entrelinhas: 75 cm
Distância entre plantas na linha: 29 cm
Nº de plantas: 46.000 plantas/ha

Controlo de infestantes

Foi aplicado uma mistura de dois herbicidas em meia-dose de cada um, em pré-emergên-
cia da cultura com pulverizador de jato projetado (PJP) com manga de ar, com 18m de 
largura, duas semanas após a plantação.
O controlo de infestantes foi complementado com sacha, amontoa e com 3 aplicações de 
mini-doses de herbicida (s.a. metribuzina) conjuntamente com os tratamentos fitossanitá-
rios realizados após a amontoa.

Aplicação de herbicida, em pré-emergência da cultura com pulverizador de jato projetado 
(PJP) com 12m de largura, três semanas após a plantação.
O controlo de infestantes foi complementado com sachas, amontoa e com 1 aplicação de 
mini-dose de herbicida (s.a. metribuzina) conjuntamente com o tratamento fitossanitário 
realizado após a amontoa.

Fertilização mineral

Foi seguido plano de fertilização com base em análise de terra e necessidades da cultura 
para um objectivo de produção de 50 t/ha.
Adubação de fundo dois dias antes da plantação com distribuição a lanço de adubo ter-
nário (NPK com micronutrientes).
1ª adubação de cobertura com adubo azotado um mês após a plantação.
2ª adubação de cobertura com adubo ternário (NPK) imediatamente antes da sacha, aos 
42 dias após a plantação.
3ª adubação de cobertura com azoto, potássio e cálcio, aos 64 dias após a plantação, 
imediatamente antes da amontoa.
Realização de 5 aplicações foliares, repartidas no ciclo cultural, com bioestimulantes à 
base de aminoácidos, cálcio, micronutrientes e alguns nutrientes secundários.

O produtor seguiu um plano de fertilização para dar resposta às necessidades da cultura 
para uma produção estimada de 30 t/ha.
Realizou a adubação de fundo a lanço com adubo ternário, alguns dias antes da planta-
ção.
Realizou 3 adubações de cobertura de modo localizado, ao longo do ciclo cultural. A 1ª 
adubação no final de Janeiro em simultâneo com 1ª sacha, a 2ª adubação em meados de 
Fevereiro (2ª sacha) e a 3ª adubação nos primeiros dias de março, em simultâneo com a 
amontoa.
Foram realizadas 4 aplicações foliares com aminoácidos, cálcio e micronutrientes.

Tratamentos fitossanitários para controlo de pragas e doenças

Realizaram-se 12 tratamentos com PJP com intervalos de cerca de uma semana. Foram 
feitas 12 aplicações de fungicidas no total, maioritariamente com ação sistémica e curati-
va, tendo sido feitos somente 2 tratamentos com produtos apenas com ação preventiva. 
Conjuntamente com estes 12 tratamentos com fungicidas foram aplicados inseticidas em 
6 tratamentos, para controlo de escaravelho, epitrix e traça. Adubos foliares e bioestimu-
lantes em 8 tratamentos.

No total, realizaram-se 8 tratamentos com PJP. Em cada tratamento foi aplicado um fun-
gicida (3x com sistémico e 5x com preventivo). Misturado com os fungicidas, aplicou 4x 
insecticida para controlo de coleópteros e aplicou por 6x, adubos foliares.

Mobilizações em pós-plantação

O produtor realizou uma sacha e uma amontoa. Foram realizadas duas sachas e uma amontoa em simultâneo com as adubações de cober-
tura, com sachador-adubador.

Rega

Com água de furo, aplicada com center pivot. A monitorização da rega foi efetuada com 
base no balanço hídrico e na observação direta, no mínimo de 3 vezes por semana, da 
humidade do solo na zona radicular (até 20cm de profundidade) e com consulta diária da 
previsão de chuva nos 5 dias seguintes, num site da internet.

Com água de furo, aplicada por canhão (aspersão) com 3 máquinas de rega com enro-
lador.

Colheita

Iniciou-se 3 semanas após a aplicação do dessecante, com a batata com a pele pratica-
mente firme a 100%. Foi utilizada uma colhedora rebocada de duas linhas, com tegão 
com capacidade para 6 toneladas. A batata colhida foi colocada em big bags de 1.200 
kg e foi transportada por camião fretado pelo produtor até à central de normalização 
do cliente.

A colheita iniciou-se na primeira semana de Abril, com um arrancador de duas linhas com 
um tapete e que permitiu colher a batata sem pele firme, porque as batateiras ainda 
estavam verdes – não foi aplicado dessecante. Os colaboradores ajuntaram a batata para 
caixas de 15 kg, as quais foram carregadas na exploração pelos clientes. No início de Maio, 
o produtor começou a encher sacos de 20 kg. Cerca de 30% da produção foi vendida em 
caixas e os restantes 70%, em sacos.
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rantida porque há procura e os consumi-
dores preferem. Todos podem participar 
neste desafio que no final, não tem nada 
de difícil, apenas é necessário aplicar os 
conhecimentos que os dados revelam. 
E com esta estratégia nacional, se tiver 
boa adesão, poderá contribuir para o 
aumento da produção nacional (resulta-
do inverso ao que se tem registado nas 
últimas décadas), porque no fundo, tra-
ta-se de dar poder de decisão no ato da 
compra ao consumidor.

Parte ii – custos de Pós-colheita
Fez-se uma análise sobre os custos com 
as operações de pós-colheita numa cen-
tral de normalização, até à colocação 
da batata no centro de distribuição da 
cadeia retalhista ou grossista. Neste es-
tudo, a análise refere-se à normalização 
de batata fresca em natureza, sem que 
tenha sido submetida a qualquer proces-
so de transformação industrial. A batata 
que é entregue pelos produtores na re-
cepção da central, é sujeita a operações 
de: classificação (calibre) e seleção (elimi-

nação de matérias estranhas e defeitos), 
lavagem, secagem (em rolos), pesagem, 
embalagem, etiquetagem/rotulagem, 
expedição e entrega nos centros de dis-
tribuição de retalhistas e/ou de grossis-
tas.
Para efeitos deste estudo, calcularam-
se os custos de 4 artigos, considerando 
a batata lavada com calibre comercial 
40/70mm ou 50/80mm. Os artigos consi-
derados são: saco de rede de 20kg; caixa 
a granel de 10kg; saco de rede de 5kg; 
saco de 3kg (“vertisac” ou “ultrabag”). 
Na tabela seguinte são apresentados os 
custos calculados.
Os custos totais apurados para normali-
zar e embalar um quilo de batata lavada 
é variável segundo o artigo em estudo, 
devido aos materiais utilizados e à quan-
tidade transportada por palete de cada 
um dos artigos. Dos 4 artigos analisados, 
o que tem o menor custo é o de maior 
quantidade unitária – saco de rede de 
20kg, com 11 cêntimos – e o que tem 
um custo mais elevado, de 19 cêntimos 
de euro/kg é o saco de 3kg que tem a 

menor quantidade por unidade. A maior 
diferença de custos entre os 4 artigos 
tem diretamente a ver com os materiais 
de embalagem consumidos, utilizados 
no acondicionamento (aplicável em 3 
artigos) e no custo unitário da utilização 
da palete.
Se aos custos unitários de normalizar e 
embalar cada um dos artigos, se somar 
o custo de produção de um quilo de 
batata e neste caso, utiliza-se como re-
ferência o valor de 0,19 EUR/kg que foi 
o custo apurado na conta de cultura da 
exploração do tipo TECNO que entregou 
a sua produção numa central de normali-
zação, obtém-se o custo unitário de pro-
duzir, normalizar e embalar batata lava-
da de origem portuguesa e que regista 
um mínimo de 0,30 EUR/kg em saco de 
rede de 20kg e um máximo de 0,38 EUR/
kg para o saco de 3kg. Recorde-se que 
são valores líquidos, sem IVA e sobre os 
quais não se incidiu qualquer outro cus-
to diretamente relacionado com os con-
tratos gerais de fornecimento às cadeias 
retalhistas e ou grossistas (ex., rappel, 
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aniversário, folheto, reação à concorrên-
cia, etc.).
Assim, se o produtor faturar a sua pro-
dução de batata a um preço inferior a 
0,19 EUR/kg (exploração TECNO), tem 
prejuízo. Também a central de emba-
lagem, se entregar a batata abaixo de 
0,30, 0,36, 0,35 ou 0,38 EUR/kg para os 
4 artigos analisados e partindo neste 
caso para efeitos de cálculo de preço da 
matéria-prima (batata nacional) de 0,19 
EUR/kg, também estará a fazer “dum-
ping”, ou seja, está a vender abaixo de 
preço de custo, o que é uma prática de 
comércio ilegal.
Pela experiência do autor do estudo, es-
tes custos são um reflexo da realidade, 
porém, de central para central, poderão 
ter algumas diferenças, devido ao seu 
mix de produtos, estabilidade das quan-
tidades laboradas em cada período de 
tempo (no caso de picos de encomen-
das, os custos unitários poderão baixar e 
também sobem em períodos de menos 
encomendas). Esta análise foi feita com 
base em custos anuais de exploração, os 
quais foram alocados às quantidades fa-
turadas durante um ano.
Era este o propósito deste estudo, che-
gar ao apuramento final de um valor in-
dicativo do custo unitário da produção 
(1ª parte deste estudo) e da normaliza-
ção e embalagem da batata (2ª parte), o 
que permite analisar os custos da batata 
em cêntimos por quilo.
Informações mais completas sobre este 
estudo, incluindo as contas de cultura 
elaboradas, estão disponíveis em www.
adv-agri.com. 
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ARTIgOS

NATUREZA DOS CUSTOS
(valores em EUR/1.000 kg sem IVA)

Saco rede
20kg

Caixa granel
10kg

Saco rede
5kg

Saco 3kg
(vertisac ou
ultrabag)

800 kg/palete 700 kg/palete 640 kg/palete 576 kg/palete

Materiais de embalagem, 
acondicionamento e de transporte:

Filme (banda) + Rede + Asa + Etiqueta 
(quando aplicável)

5,75 0,00 13,83 32,85

Caixa + Etiqueta (quando aplicável) 0,00 62,00 31,00 34,44

Palete (aluguer por utilização) 3,68 4,20 4,59 5,10

Energia 3,86 3,86 3,86 3,86

Transporte na entrega ao cliente 20,00 22,86 25,00 27,78

Custos com pessoal 36,55 36,55 36,55 36,55

Conservações e Reparações 7,80 7,80 7,80 7,80

Gastos gerais 2,09 3,88 3,44 4,21

Amortizações 19,03 19,03 19,03 19,03

Reserva para riscos 1,82 3,05 2,74 3,27

Remuneração da Central 4,63 7,77 7,00 8,35

Juros de capital 2,63 2,63 2,63 2,63

Total de Custos (EUR/1.000 kg)
[ A ] = [ soma de todos os custos indicados ]

108,65 174,43 158,29 186,70

Custo Unitário de Normalizar 
e Embalar (EUR/kg)
[ B ] = [ A / 1.000 kg ]

0,11 0,17 0,16 0,19

Batata nacional (matéria-prima) 
a preço de custo (EUR/kg)
[ C ] = [ valor apurado nos custos de 
produção Tecno ]

0,19 0,19 0,19 0,19

Custo Unitário de Produzir, Normalizar 
e Embalar (EUR/kg)
[ D ] = [ B + C ]

0,30 0,36 0,35 0,38
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