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O produtor rural inicia sua safra investindo muito dinheiro: gasta para preparar 

o solo, para plantar e realizar os tratos culturais, com mão de obra, com combustível 

e com as máquinas, gasta com as sementes, defensivos agrícolas e diversos outros 

insumos. No final da safra, através da venda do produto obtido, o dinheiro deve ser 

suficiente para pagar todas as despesas e ainda sobrar sob a forma de lucro.  

Para algumas culturas, os ganhos pela venda da produção vêm em um prazo 

mais curto, como a soja, milho e algodão. Mas, em outras culturas, o tempo de 

retorno do investimento pode ser mais longo, como é o caso da cana, café e o 

eucalipto. Porém, independentemente da cultura e forma de cultivo, todos os custos 

e receitas ocorrem no tempo, ao longo do ano agrícola.  

Resumidamente, ao longo de um período ocorrem gastos e receitas dentro do 

processo de produção de alguma cultura e é exatamente a análise destes gastos e 

das receitas, conforme as necessidades e realidades do produtor, por um 

determinado período de tempo que significa Fluxo de Caixa.  

Certo! Agora que você já entendeu o que significa fluxo de caixa, 

apresentaremos abaixo 3 motivos para o produtor rural utilizar um fluxo de caixa no 

seu empreendimento agrícola: 

1. Demonstra se a cultura de interesse tem potencial para dar lucro. 

Ninguém realiza um plantio imaginando que no final das contas, o dinheiro 

resultante não será suficiente para pagar as despesas e sobrar como lucro. Caso 

você soubesse disso, com certeza não investiria no plantio ou iria fazer outra 

atividade que te desse dinheiro.   

  Através do fluxo de caixa, você pode compreender antecipadamente se seu 

negócio tem potencial para dar lucro, quais são os riscos envolvidos no projeto e as 

reais possibilidades de sucesso do investimento, além de compreender melhor o 

estado financeiro atual da empresa, produto ou projeto. 

 

2. O fluxo de caixa pode mostrar se você conseguirá honrar seus 

compromissos financeiros durante a produção agrícola 

 Quando você detalha seus custos e as receitas em curtos períodos de tempo, 

diariamente, por exemplo, você poderá facilmente saber se vai faltar dinheiro para 

pagar uma conta que irá vencer em determinada data, evitando a inadimplência e 
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consequentemente, o pagamento de juros e correções por conta do atraso, além de 

evitar perder mais dinheiro com isso.   

  Com o fluxo de caixa, você consegue antecipar esse problema, verificar e 

analisar os custos, permitindo negociar o pagamento com os fornecedores no 

momento de disponibilidade de dinheiro em caixa. 

 

3. Ajuda a você avaliar qual é a cultura que vale a pena plantar 

 Com um fluxo de caixa bem organizado e detalhado você poderá obter alguns 

indicadores financeiros importantes como o Valor Presente Líquido (VPL) e esse 

indicador sendo utilizado em dois fluxos de caixas diferentes.  

  Com isso, pode-se selecionar qual é a cultura que vai obter o melhor retorno 

financeiro, ou seja, mais lucro no final. Por exemplo, a análise de fluxos de caixa 

poderá te responder se vale mais a pena plantar soja ou milho ou se vai plantar cana 

ou eucalipto é mais rentável.  
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