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RESUMO 

A agricultura vem passando nos últimos anos cada vez mais por transformações tecnológicas 

e biológicas que fortalecem o meio rural. Sendo assim, os gestores estão buscando investir na 

gestão das propriedades rurais. A gestão da propriedade é de grande importância para a 

propriedade, pois ela permite analisar os custos da propriedade, auxiliando assim na tomada 

de decisão e no controle econômico e financeiro da mesma. Este trabalho tem como objetivo 

verificar a lucratividade das atividades desenvolvidas em uma pequena propriedade rural no 

município de Santa Cecilia do Sul- RS na safra referente a 2020/2021. A pesquisa foi 

realizada através de um estudo de caso em que foram realizadas entrevistas com os 

proprietários da mesma. Neste estudo pode-se destacar a importância do controle de custos. 

Identificou-se que a cultura que traz mais lucratividade para a propriedade é o milho com um 

lucro bruto de R$ 2.516.920,00, ou seja, com uma margem de lucro de 67,66%, seguido pela 

soja com um lucro bruto de R$ 1.323.238,00, ou seja, apresenta uma porcentagem de lucro de 

63,63%, e por fim pelo trigo com uma margem bruta de R$ 123.988,00, ou seja, uma margem 

de 37,67%. No decorrer do trabalho foi verificado que por mais que o milho tenha um custo 

maior que as demais culturas é também o que gera mais lucro para propriedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A atividade rural é um dos ramos que mais contribui para o desenvolvimento do 

País, tanto socialmente como economicamente (BALSADI, 2001). Sendo assim, a 

contabilidade tem um papel importante ao planejar, controlar e avaliar os aspectos que o 

envolvem. Desta forma tornando-se um instrumento de auxílio para os produtores, pois é ela 

que dá subsídio a financiamentos junto às instituições financeiras para o desenvolvimento ou 

a ampliação de sua propriedade. O produtor rural deve conhecer os instrumentos contábeis 

que o ajudam na tomada das decisões. 

O desenvolvimento tecnológico e sua aplicação na agricultura tem auxiliado o 

produtor no aumento da produtividade, facilitam o plantio, melhorando o controle de pragas 

no desenvolvimento de determinada cultura. Associado a isso há um controle que irá 

contribuir para a organização do negócio, possibilitando assim que o produtor atue na redução 

de custos com o propósito de obter maior lucratividade, uma questão fundamental na gestão e 

administração de um negócio.   

A competitividade no agronegócio na atualidade é algo que se dá em grande parte 

pelo avanço da tecnologia, pois, com a aceleração da produção e o aproveitamento da terra a 

partir do uso da tecnologia, o produtor acaba reduzindo o tempo gasto para o plantio 

conseguindo assim aumentar o tempo com o controle de pragas, garantindo assim o aumento 

da produção  

Em virtude disso, o presente trabalho busca saber: qual dos ramos de atividade 

desenvolvida contribui para uma maior lucratividade e qual gera mais custos para a 

propriedade que desenvolve agricultura familiar? 

Apoiado por estas informações, o produtor rural poderá conhecer melhor sua 

produção e identificar cada uma das etapas produtivas e demais fatores que possam 

proporcionar sua permanência na atividade. Assim, a contabilidade irá desempenhar um 

importante papel, visando à eficácia gerencial de forma a permitir um maior controle, 

planejamento e administração da propriedade.  

Para alcançar a resposta do problema de pesquisa primeiramente foi identificado 

quais culturas são realizadas na propriedade e se ela possui mais alguma fonte de renda além 

do plantio, após ser feito isso foi analisado quais os custos e os benefícios que os mesmos 

apresentam para a propriedade, assim após ser feito o levantamento e análise dos dados foi 

feito o levantamento dos resultados obtidos. 

 

 



13 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Com o passar dos anos no Brasil a evolução da agricultura está relacionada ao 

cenário de grandes oportunidades de expansão que vem ocorrendo na área rural, tanto a 

produtividade quanto a comercialização dos seus. No passar dos anos a agricultura familiar 

vem ganhando espaço na sociedade, pois grande parte dos jovens buscam se especializar em 

áreas de conhecimento que visam auxiliar na propriedade rural como por exemplo em cursos 

de administração, ciências contábeis, agronegócio, veterinária entre tantos outros, assim 

fazendo com que a propriedade familiar se desenvolva cada vez mais. 

Deste modo o presente trabalho pretende verificar como o controle de gastos 

influencia no desenvolvimento de uma propriedade. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

A agricultura familiar assim como os demais ramos rurais é importante, pois é ela 

que contribui em grande parte para o desenvolvimento da economia nacional. Porém, a 

maioria dos agricultores não conhece qual cultura representa maior lucratividade para a 

propriedade, assim mascarando o real resultado. Sendo assim, o presente trabalho busca saber 

qual tipo de produção é mais lucrativo no ramo da agropecuária em uma pequena propriedade 

rural no município de Santa Cecilia do Sul- RS? 

 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir apresentam-se os objetivos geral e específico necessários para a elaboração 

do presente trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar a lucratividade das atividades desenvolvidas em uma pequena propriedade 

rural no município de Santa Cecilia do Sul- RS no período de 2020/2021. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar quais são os controles utilizados na atividade da agricultura familiar; 

b) Fazer um comparativo de lucratividade entra a produção de soja, milho, trigo; 

c) Apresentar os resultados obtidos através da comparação dos três ramos. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

As atividades agrícolas realizadas em pequenas propriedades rurais contribuem 

muito para o desenvolvimento do País. Segundo Savoldi e Cunha (2010), grande maioria dos 

produtores que produzem a maior parte dos produtos comercializados, tanto dentro do país 

como para a exportação externa, são agricultores familiares. 

Na agricultura, o produtor costuma ter dois papéis: é dono do capital e da terra. 

Depois de remunerar os fatores de produção, sobra-lhe a renda líquida, que remunera o risco 

em que ele incorre na aventura de produzir. O baixo nível tecnológico de muitos agricultores 

familiares brasileiros, por exemplo, não se explica somente pela falta de conhecimento 

tecnológico ou pela tecnologia não estar disponível, mas em muitos casos pelo agricultor 

familiar não ter um gerenciamento de seus gastos, assim não tendo um controle da sua renda. 

A renda deve, pelo menos, ser capaz de remunerar todos os fatores de produção: 

terra, capital, trabalho, administração e custeio. Ou seja, a renda deve ser maior ou igual ao 

valor total de produção. Na vida de um agricultor, podem ocorrer momentos em que a renda 

seja negativa, em virtude de falta de chuva, queda brusca de preço de produtos e pragas e 

doenças, sendo assim, se faz necessário que haja um controle de seus lucros e gastos, para que 

nesses momentos o agricultor consiga se manter sem precisar vender suas terras ou 

equipamentos. 

 Segundo Castro (1978, p.56) um trabalho pode ser justificado a partir de sua 

importância, originalidade e viabilidade. Para o autor, um trabalho é importante “ quando está 

de alguma forma ligada a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial 

da sociedade. Um tema pode também ser importante se está ligado a uma questão teórica que 

merece atenção continua da literatura especializada”. 

Neste sentido, o presente trabalho pretende verificar qual é a atividade agropecuária 

de uma pequena propriedade rural, que se dedica a plantação de soja, milho e trigo, traz mais 

lucratividade para a mesma. 

A opção pelo tema estudado vem pela curiosidade de saber qual o ramo agrícola traz 

mais lucratividade e como é realizada a apuração dos resultados em pequena propriedade rural 

do município de Santa Cecilia do Sul – RS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPRESA RURAL 

  

 Por “Empresa Rural”, define o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), art. 4º, 

inciso VI, como:  

Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição 

de rendimento econômico da região em que se situe e que explore área mínima 

agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder 

Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas 

naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias; (BRASIL 1 , 1964, p. 2). 
 

Segundo Marion (1992, p. 22), empresas rurais “são aquelas que exploram a 

capacidade produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação de animais e da 

transformação de determinados produtos agrícolas”. O autor sugere também que a divisão das 

atividades se dá em três grupos distintos, sendo eles: 

 

▪ Atividade agrícola  

▪ Culturas hortícolas e forrageiras:  

▪ Cereais (feijão, soja, arroz, milho, trigo, aveia...);  

▪ Hortaliças (verduras, tomate, pimentão...);  

▪ Tubérculos (batata, mandioca, cenoura...);  

▪ Plantas oleaginosas (mamona, amendoim, menta...);  

▪ Especiarias (cravo, canela...);  

▪ Fibras (algodão, pinho...);  

▪ Floricultura, forragens, plantas industriais... 

▪ Arboricultura: 

▪ Florestamento (eucalipto, pinho...); 

▪ Pomares (manga, laranja, maçã...);  

▪ Vinhedos, olivais, seringais etc... 

 

▪ Atividade zootécnica (criação de animais) 

▪ Apicultura (criação de abelhas);  

▪ Avicultura (criação de aves); 

▪ Cunicultura (criação de coelhos); 
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▪ Pecuária (criação de gado);  

▪ Piscicultura (criação de peixes);  

▪ Ranicultura (criação de rãs);  

▪ Sericicultura (criação do bicho-da-seda);  

▪ Outros pequenos animais. 

 

▪ Atividade agroindustrial  

▪ Beneficiamento do produto agrícola (arroz, café, milho);  

▪ Transformação de produtos zootécnicos (mel, laticínios, casulos de seda); 

▪ Transformação de produtos agrícolas (cana-de-açúcar em álcool e aguardente; 

soja em óleo; uvas em vinho e vinagre; moagem de trigo e milho). 

 

Para Crepaldi (1998, p. 23), “ empresa rural é a unidade de produção em que são 

exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas 

florestais, com a finalidade de obtenção de renda”. Por outro lado, Souza (1988, p. 23) 

conceitua empresa rural como uma unidade de produção que possui um elevado nível de 

capital de exploração e alto grau de comercialização, tendo como objetivo a sobrevivência, o 

crescimento e a busca pelo lucro. 

Para Aloe e Valle (1972, p. 13): 

 

Empresa rural é a atividade de caráter econômico que tem por finalidade 

utilizar a capacidade produtiva da superfície do solo, através do conjunto de meios 

apropriados que possibilitem obter com maior abundância e mais economicamente 

os produtos da natureza. 
 

 A empresa rural, portanto, é a unidade de produção que possui elevado nível de 

capital de exploração e alto grau de comercialização, ou seja, um elevado uso de fatores de 

produção como a terra, as máquinas, os defensivos, etc., tendo como objetivos técnicos a 

sobrevivência, o crescimento e, sobretudo, a busca de lucro, sendo explorada pela capacidade 

produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de 

determinados produtos agropecuários (MARION, 1992). 

 

2.2 CONTABILIDADE RURAL 

 

 No aspecto da agricultura, a importância dos registros contábeis deveria ser 

indispensável para o bom desempenho da atividade rural. Pois quando se gera informações 
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que viabilizam uma tomada de decisão administrativa correta norteando assim o produtor a 

dar um passo bem-sucedido, assim tendo bons resultados na sua produção. 

 Para Crepaldi (2006), a Contabilidade Rural é uma das ferramentas 

administrativas menos utilizadas pelos produtores brasileiros, é vista, geralmente, como uma 

técnica complexa em sua execução, com baixo retorno na prática. Além disso, quase sempre é 

conhecida apenas dentro de suas finalidades fiscais.  

Segundo Crepaldi (2007), a Contabilidade é a ciência que estuda e controla o 

patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e interpretação dos 

fatos neles ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e variação, 

bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

 Crepaldi (2007), diz ainda, que a Contabilidade é uma atividade fundamental na vida 

econômica. Mesmo nas economias mais simples, é necessário manter a documentação dos 

ativos, das dívidas e das negociações com terceiros. O papel da contabilidade torna-se ainda 

mais importante nas complexas economias modernas. Uma vez que os recursos são escassos, 

temos de escolher entre as melhores alternativas, e para identificá-las são necessários os dados 

contábeis. 

 O objeto da Contabilidade Rural, como não poderia ser diferente, é o patrimônio das 

entidades rurais. É verdade que nem todas às entidades deste setor realizam registros de suas 

transações, contudo, nem por isso, essa passa a ser menos importante, pois, conforme 

Crepaldi (2006, p. 88):  

 

A Contabilidade Rural surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É 

fato que existem pessoas, entidades e empresas que realizam muitas transações, 

decorrendo, daí maior complexidade de controle. Seria impossível controlar um 

patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, sem que houvesse 

registros organizados de todas as mutações ocorridas. Em muitos casos, 

especialmente para as pessoas físicas, é perfeitamente dispensável a escrituração, 

pois o controle deste pequeno patrimônio não necessita de uma Contabilidade 

sistematizada para exercê-lo. 
 

Marion (2002, p. 97) acrescenta que:   

 

A contabilidade rural aplicada a seu ambiente vincula-se as normas e 

conceitos contábeis. As pessoas físicas, tidas como grandes produtores são 

equiparados a pessoas jurídicas e devem manter a escrituração regular, por 

intermédio de um profissional contábil, utilizando o método das partidas dobradas. 

Logo os pequenos e médios produtores rurais estão dispensados, para fins de 

Imposto de Renda da adoção da Contabilidade Rural, uma vez que podem utilizar 

apenas um livro caixa para efetuar uma escrituração simplificada. 
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O que se considera é que toda informação contábil deve possuir como pré-requisito 

clareza e concisão, pois caso contrário a informação deixara de ter uma validade causando 

transtornos ao gestor. Portanto, ao adotar a contabilidade rural como sistema de gestão 

aplicado ás suas movimentações, o produtor rural precisa considerar de que essa pratica irá 

proporcionar um maior conforto quanto ao controle de suas finanças. 

 

2.3 A CONTABILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO 

Junior e Zanchet (2006) relata que as informações fornecidas pela contabilidade 

constituem um sistema de grande utilidade no processo de tomada de decisão nas empresas do 

ramo do agronegócio e desempenham um papel importante sob a forma de ferramenta 

gerencial à disposição dos produtores rurais.  

Para que a atividade agropecuária seja rentável é necessário que o empresário rural 

tenha uma administração eficaz, utilizando-se da contabilidade como ferramenta 

administrativa para auxiliar na tomada de decisão gerencial. 

Procópio (1997) destaca a necessidade de uma eficiente administração financeira tem 

sido evidenciada entre os produtores rurais de todo o país. Embora a eficiente administração 

rural de produção permaneça essencial, a habilidade dos produtores em tomar decisões 

financeiras se torna imediato, considerando alguns pontos como: taxa de juros elevada, 

inflação crescente nos custos, flutuações de preço na venda do produto. 

A contabilidade desempenha um importante papel como ferramenta gerencial, pois é 

através de informações obtidas pela contabilidade que permite tornar o planejamento, o 

controle e a tomada de decisão mais eficientes, assim, transformando as propriedades rurais 

em empresas com capacidade para acompanhar a evolução do setor, principalmente no que 

tange aos objetivos e atribuições da administração financeira, controle dos custos, 

diversificação de culturas e comparação de resultados. 

O administrador precisa saber como está à rentabilidade de suas atividades 

produtivas, quais os resultados obtidos e como eles podem ser otimizados por meio de 

avaliação dos resultados, fontes de receitas e tipos de despesas, como melhorar as receitas e 

reduzir as despesas, e isso só será possível a partir do momento em que se sabe onde está 

gastando os recursos e gerando as receitas. 

O produtor rural está se transformando em empresário rural, sedo que, além de se 

preocupar com a produção, ele também tem que administrar seu estabelecimento, com isso ele 

necessita de informações para avaliar, controlar, e decidir, pois, o objetivo do produtor é 

produzir mais com menos recursos. Por isso o planejamento é importante no sentido de alertar 
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os empresários rurais quanto as mudanças nos cenários econômicos, no comportamento 

climático e nos custos  

 

2.4 GESTÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO 

A gestão de custos é um fator extremamente importante, pois é por meio das 

informações da contabilidade que a gestão de custos auxilia e dá suporte as estratégias de 

curto ou longo prazo, servindo como ferramenta para avaliar a eficiência de cada atividade. 

Outro ponto de relevância é a verificação que permite ao produtor verificar que muitas vezes 

uma maior produtividade não encontra compensação econômica devido aos altos custos 

gerados no processo produtivo. 

Assim o estudo de custos de produção irá fornecer ao produtor uma visão antecipada 

das linhas de produção e técnicas a serem adotadas para os próximos anos. Desta forma a 

gestão de custos permite reunir informações que ajudem o produtor combinar os melhores 

recursos para alcançar a eficiência produtiva e os resultados econômicos.  

De acordo com Leone (2007) apud Sessim (2016) a gestão de custos permite que o 

produtor utilize informações que atendam às necessidades de planejamento e tomada de 

decisão, como forma de produção, o uso ou não da tecnologia, o momento de compra e venda, 

entre outros fatores. 

Para Sessim (2016) o custo de produção envolve todo dispêndio monetário que 

ocorre ao longo do período de produção, como insumos, salários, impostos, entre outros e 

possibilita que se possa controlar e organizar a unidade de produção com menor custo e de 

forma mais lucrativa, além de ajudar que se possa enxergar os pontos críticos da atividade. 

 

 

2.5 GESTÃO DE PROPRIEDADES RURAIS 

A gestão da propriedade rural quando bem elaborada contribui para o 

desenvolvimento da propriedade, pois é através dela que se faz 

um controle tanto financeiro como dos equipamentos e demais serviços necessários para a 

produção da lavoura. Para Huender (2004, p. 1) a gestão da propriedade “é o conjunto de 

atividades que facilitam aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua empresa 

agrícola, com o fim de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da 

terra”. 
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De acordo com Andrade (1985), a administração rural como um ramo da ciência 

administrativa, deve utilizar as suas teorias, desde a abordagem clássica de Taylor e Fayol à 

moderna teoria do desenvolvimento organizacional. 

O setor agrícola apresenta algumas características peculiares que dificultam ao 

administrador tomar decisões e que o distingue dos demais setores da economia. Segundo 

Araújo (2005), são elas:  

 

a) dependência do clima: a implantação e o manejo da maioria das 

explorações agropecuárias estão condicionados ao clima e este determina a época de 

plantio, tratos culturais, colheitas, escolha de espécies, vegetais e animais; 
b) tempo de produção maior que o tempo de trabalho: o processo 

produtivo agrícola se desenvolve, em algumas de suas fases, independentemente da 

existência do trabalho; 
c) produtos perecíveis: diversos produtos na agropecuária são perecíveis, 

o que exige o emprego de técnicas específicas de conservação e de planejamento da 

produção e distribuição; 
d) dependência de condições biológicas: não se pode alterar a sequência 

da produção, como por exemplo, interromper uma lavoura de milho para obter soja; 
e) terra como participante da produção: participa diretamente do ciclo 

produtivo, deste modo, é importante conhecê-la, analisá-la em suas condições 

químicas, físicas, biológicas e topográficas; 
f) estacionalidade da produção: a dependência do clima e as condições 

biológicas determinam a estacionalidade da oferta, épocas em que ocorrem excessos 

ou falta de produtos; 
g) trabalho disperso e ao ar livre: as atividades estão dispersas por toda a 

empresa, podendo ocorrer em locais distantes um do outro; 
h) incidência de risco: na agropecuária os riscos são maiores, pois as 

explorações podem ser afetadas por problemas causados pelo clima, pragas e 

flutuação dos preços dos produtos (riscos climáticos, biológicos e econômicos); 
i) sistema de competição econômica: existe um grande número de 

produtores e consumidores, com pequenas diferenças entre os produtos. 
 

 

Neste contexto, segundo Araújo (2005), o produtor rural deve assumir ações 

administrativas eficazes para que assim esses efeitos sejam diminuídos. Por tanto é preciso 

primeiramente determinar os objetivos da propriedade, para após, estabelecer as estratégias, 

atrair recursos, fazer a análise e identificar as oportunidades, as ameaças, assim como, os 

pontos fortes e fracos da propriedade. 

Deste modo, pode -se dizer que a gestão de uma propriedade rural é um conjunto de 

conhecimento adquirido com o passar dos anos e das gerações, assim como pelo controle da 

qualidade e do mercado, utilizando da melhor maneira possível os recursos naturais, humanos 

e tecnológicos disponíveis. 

De acordo com Cella e Pares (2003), o produtor rural necessita ter uma visão 

sistemática da atividade que desenvolve, conhecer os riscos envolvidos a cada decisão que 

toma, assim como um conhecimento sobre o sistema financeiro que lhe permita trabalhar com 
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um âmbito orçamentário maior. Assim podendo implantar estratégias produtivas que 

contribuam para o desenvolvimento da propriedade.     

Segundo Valle (1987) a atividade rural tem várias formas de ser exercida, desde a 

produção para consumo próprio, como pelas grandes empresas que exploram os setores 

agrícolas, pecuários e agroindustriais. A atividade agrícola continua sendo exercida em sua 

maioria, por famílias que atuam no processo produtivo e no consumo, constituindo assim uma 

essência autossuficiente. 

Segundo Procópio (1997), administrar uma atividade agrícola exige que se tenha 

informações sobre o volume físico assim como o resultado financeiro, porém muitas dessas 

informações que são necessárias para uma gestão adequada estão registradas apenas na 

memória de quem administra.  Deste modo, ter um sistema de controle adequado é de alta 

importância para se ter um maior detalhamento das informações para a gestão da propriedade. 

  

2.6 AGRICULTURA FAMILIAR 

No Brasil a evolução da agricultura familiar está relacionada ao cenário de grandes 

oportunidades de expansão que vem ocorrendo na área rural (CRESOL,2019). Para a 

CRESOL (2019) tanto a produtividade quanto a comercialização dos seus produtos e 

financiamentos ajudam na expansão da propriedade, decorrente das novas tecnologias. Por 

isso, com o passar dos anos, o agricultor familiar vem tendo cada vez mais espaços na 

sociedade, podendo assim comercializar os seus produtos livremente.  

Segundo a lei 11.326 (BRASIL, 2006) de 24 de julho 2006, que regulamenta esse tipo 

de atividade, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar agrário, aquele que 

pratica atividades no meio rural, desde que atenda aos seguintes requisitos: 

 

I.          Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais; 
II.    Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III.    Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
IV.       Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
 

 

A agricultura familiar só aparece como conceito e tem sua legitimação perante o 

Estado a partir de  1990 decorrente da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - Pronaf (GRISA, 2010). O Pronaf foi criado pelo governo federal, tendo 

como objetivo prestar um auxílio diferenciado aos pequenos agricultores, o qual o resultado 

de sua produção é decorrente da mão de obra familiar.  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000100109&lang=pt#B14
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Em termos conceituais, para ser mantido o caráter familiar da produção exige se a 

presença, de ao menos um membro da família, que combine as atividades de administrador da 

produção com a de trabalhador:  

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior 

parte do trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de 

casamento. Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco 

operacional. É perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e 

suas representações constroem categorias científicas que servirão a certas finalidades 

práticas: a definição de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode 

não ser exatamente a mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação 

estatística num estudo acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos 

(gestão, propriedade e trabalho familiar) estão presentes em todas elas. 

(ABRAMOVAY, 1997, p.3)  

 Conforme Fariña, Bertolini e Meneghatti (2017) a agricultura familiar assume uma 

enorme batalha para sua sobrevivência, sendo pela comercialização de seus produtos onde 

encontra concorrentes no mercado, que levam o agricultor ao apelo das características de seus 

produtos, sendo saudáveis, sustentáveis ou mesmo pelo sabor. Os autores Fariña, Bertolini e 

Meneghatti (2017) comentam também que outro motivo é que cada vez menos os seus filhos 

pretendem permanecer na propriedade da família. Alguns dos motivos que levam os jovens a 

saírem no meio rural são os salários baixos e carga horária excessiva que em épocas de 

colheita, por exemplo, pode ser de mais de 10 horas por dia e sem descanso em finais de 

semana e feriados.   

 

2.6.1 DIFICULDADES E OPORTUNIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Helfand e Pereira (2012) comentam que os maiores desafios enfrentados na 

agricultura familiar são o custo elevado dos insumos e a dificuldade de venda de sua 

produção. Os autores afirmam ainda que existem diversas formas de gestão que facilitam 

tanto na participação no mercado como na prestação de serviços para a agricultura familiar. 

Sendo assim, os agricultores familiares têm um custo elevado para adquirir os produtos 

necessários para sua produção, seja para a plantação de grãos ou produção de leite.  

 Cada vez mais, a agricultura familiar vem ganhando espaço na sociedade, mas 

mesmo assim há uma  grande necessidade de os estabelecimentos familiares avançarem nas 

estratégias coletivas de inserção no mercado, pois segundo Botelho Filho e Valente (2006), o 

processo de concentração e integração vertical nas cadeias produtivas lança o desafio de 

buscar estratégias e mecanismos para garantir a sobrevivência dos agricultores familiares, e 

assim impedindo a sua saída tanto no mercado produtivo quanto dos processos econômicos.    
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Já segundo a visão de Schneider e Cassol (2013) às políticas públicas de estímulo à 

comercialização, apesar de possuírem recursos orçamentários limitados, são mecanismos de 

grande importância para o processo de promoção socioeconômica da agricultura familiar: 

[...] há necessidade de as políticas públicas para a agricultura familiar 

aprofundar o apoio aos processos de organização da produção e apoio à construção 

de mercados. Os agricultores familiares precisam de mais e melhores mercados, para 

que não fiquem dependentes e vulneráveis dos canais de venda da produção 

agropecuária que são dominados e oligopolizados pelas grandes cadeias do setor 

agroalimentar (SCHNEIDER; CASSOL, 2013, p. 63). 

De acordo com Sieb (2018), o cooperativismo tem se mostrado uma forma 

socioeconômica atrativa e encorajadora para suprir o papel organizacional no processo de 

comercialização.  No entanto, segundo o autor, o êxito social e econômico da cooperativa 

depende da capacidade organização em prestar serviços que atendam às exigências dos 

associados. As cooperativas de créditos estão cada vez mais voltadas às necessidades 

enfrentadas pelos pequenos agricultores, buscando assim mais incentivos para que o 

agricultor busque as cooperativas em busca de recursos, sejam elas cooperativas de crédito ou 

do setor alimentício.  

Mas mesmo as cooperativas sendo umas das maiores apoiadoras da agricultura de 

pequeno porte ainda enfrentam grandes dificuldades, assim como relatam Cook (1995) e 

Bialoskorski Neto (2005) que no Brasil as cooperativas enfrentam comumente cinco 

problemas, sendo eles: 

 

a)      De horizonte – os cooperados têm interesses comumente em 

projetos de curto prazo, assim, dificultando a aprovação nos que possuem um prazo 

mais longo; 
b)      De incentivos – ocorre quando o cooperado se comporta de forma 

oportunista, buscando vantagens apenas para si. Um exemplo é quando o cooperado 

comercializa sua produção com terceiros, deixando de lado o compromisso com a 

cooperativa; 
c)      De portfólio – está relacionado com o primeiro problema, pois a 

dificuldade de acesso a crédito assim dificultando investimentos, fazendo assim com 

que as cooperativas fiquem restritas ao processamento e a captação da produção de 

forma mais básica; 
d)      De controle – ocorre pelo fato de as decisões estratégicas, o 

processo de acompanhamento e controle serem feitos pelo cooperado; 
e)      De influência –  provém devido ao processo de composição da 

diretoria, o que pode refletir mais os aspectos políticos do que os relacionados à 

gestão. 
 

Zylberstajn (2005) relata quatro questões a serem trabalhadas pelas cooperativas para 

superar seus principais desafios, ou seja, “os mecanismos de capitalização, o problema da 
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fidelização do cooperado, a governança corporativa da cooperativa, e a internacionalização 

das organizações cooperativistas” (ZYLBERSTAJN, 2005, p. 56). 

No que diz respeito à fidelização, o autor observa que a cooperativa avalia a 

expectativa e as demandas de seus associados para realizar investimentos. Ainda segundo 

Zylberstajn (2005) quando o associado comercializa a produção com outra empresa pode 

prejudicar e até pôr em risco a capacidade da cooperativa em competir com outras empresas. 

Bialoskorski Neto (2005) lembra que para diminuir essas ações a cooperativa pode promover 

políticas de incentivo. 

 Bialoskorski Neto (2005) comenta ainda que “o cooperado pode apresentar uma 

ação de oportunismo contratual, pelo fato de ser agente principal da mesma relação contratual 

e, frequentemente, poder objetivar seu próprio bem-estar em detrimento da eficiência da 

cooperativa” (BIALOSKORSKI NETO, 2005, p. 82). Tanto Bialoskorski Neto (2005) como 

Zylberstajn (2005) sugerem três maneiras de promover a fidelização do cooperado: a) 

incentivos econômicos; b) o estabelecimento de bônus; e c) a elaboração de contratos para as 

transações, contendo direitos, obrigações e responsabilidades. 

Pivoto, Finger e Waquil (2013), sugerem duas maneiras para diminuir o problema, a 

primeira estratégia é criar limitações aos benefícios coletivos, e a segunda criar incentivos que 

gerem recompensa que recompensem os associados ativos e gerar punições aos que não 

colaboram tanto com a cooperativa como com o projeto coletivo. Os autores propõem ainda 

como estratégia “a fidelização por meio de preço, comunicação com o cooperado, contratos 

de obrigatoriedade de entrega, mecanismos de diferenciação de entrega e educação 

cooperativista”(PIVOTO; FINGER; WAQUIL, 2013, p. 112).
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente trabalho é uma pesquisa empírica, o qual tem como objetivo avaliar qual 

ramo do agronegócio gera maior lucratividade para uma pequena propriedade. Segundo Demo 

(2000, p. 21) a pesquisa dedicada ao tratamento da "face empírica e factual da realidade; 

produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e factual”.  

A valorização desse tipo de pesquisa é dada pela: 

 

 Possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações, por 

mais tênue que possa ser a base fatual. O significado dos dados empíricos depende 

do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no 

sentido de facilitarem a aproximação prática. (Demo, 1994, p. 37) 

  

O mesmo apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois busca 

compreender como o agricultor familiar controla o seu fluxo de caixa, e após a verificação do 

mesmo desenvolver um sistema fácil de compreender e de fazer o controle diário. A 

abordagem qualitativa é quanto preocupar em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano (MARCONI E LAKATOS, 2010). 

Já segundo Fonseca (2002, p. 20): 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 

consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos 

como auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as 

relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 

quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 

isoladamente.  

 

 

Além de ser uma pesquisa exploratória, que de acordo com Cervo e Bervian (2002), 

a pesquisa exploratória traz um levantamento de literatura especializada, anotações, leituras e 

tratamentos adequados dos textos selecionados são partes imprescindíveis para o trabalho 
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acadêmico de qualidade e merecem atenção especial do pesquisador. Será feito um 

levantamento das literaturas que melhor se relacionem com o tema abordado, assim 

auxiliando na coleta dos dados necessários para a elaboração do modelo de controle das 

despesas e receitas. 

Quanto ao método de pesquisa será realizado um estudo de caso que de acordo com 

Marconi e Lakatos (2010), refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado 

caso ou grupo humano sob todos os aspectos. Após ser feito esse levantamento será analisado 

qual a melhor maneira de se elaborar o controle das entradas e saídas.  

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

A unidade de estudo, é uma propriedade familiar do município de Santa Cecília do 

Sul-RS, que se dedica especialmente a plantação de soja, milho e trigo além da criação de 

gado para leite, município com aproximadamente com uma população estimada de 1.634 

habitantes de acordo com IBGE 2020, e com 21 anos de emancipação política, de acordo com 

o Site Da prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul. 

A propriedade possui em torno de 200 ha, sendo que desses são cerca de 40 ha para o 

cultivo de milho, 10 ha para pastagem para o gado e aproximadamente 150 ha de soja, isso no 

cultivo de verão. Já no cultivo de inverno 30 ha de pastagem anual, 50 ha para cultivo de 

trigo, além de 20 ha para feno e silagem. Na mesma a também cerca de 132 cabeças de gados, 

sendo delas 72 de leite, 16 novilhas com mais de 1 ano e mais 6 menores de 1 ano e mais 28 

para corte. Na mesma trabalham os 4 integrantes da família e mais 2 funcionários contratados, 

os quais ajudam tanto na época de plantio e colheita quanto na ordenha das vacas.  

 



27 

 

 

Figura 1: Imagem da Propriedade 
Fonte: Google Maps 
 

3.3 COLETA DE DADOS  

A coleta de dados foi feita por meio de uma entrevista não estruturada e também 

através da observação de como os gestores da propriedade se organizam para fazer o controle 

das despesas sem ter no presente momento nenhum método eficaz de controle. A coleta de 

dados teve a duração de 30 dias, tendo início na metade do mês de julho se estendendo até 

metade do mês de agosto. 

Primeiramente foi feito um acompanhamento de como é feito o controle atualmente 

na propriedade, logo após ser identificado quais são os métodos utilizados e quais as 

dificuldades presentes foi elaborado um novo modelo de controle, e após isso feito um 

acompanhamento pelo período de 30 dias para verificar se realmente está sendo eficaz.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS  

Os dados foram tabulados de forma manual, através de um comparativo entre como 

são feitos o controle e as dificuldades encontradas e os dados numéricos foram comparados 

através de tabelas de Excel. As informações obtidas foram apresentadas através de gráficos e 

quadros, todos seguidos por uma explicação.  
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O período de realização da pesquisa foi do início de julho até outubro de 2021. Para a 

realização da pesquisa foi utilizado tanto dados primários que foram coletados através de 

entrevistas como dados secundários como pesquisa em livros e artigos relacionados ao  

assunto em si.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

 A pesquisa foi realizada na propriedade familiar do senhor Roberto Felini, localizada 

na zona urbana do município de Santa Cecilia do Sul – RS com uma área total de 200,056 

km² (IBGE 2010), propriedade a qual se dedica especialmente a plantação de soja, milho e 

trigo, além da criação do gado para leite. 

Sua família é constituída por quatro pessoas, as quais todas trabalham na propriedade 

para o cultivo das culturas de milho, soja e trigo além da criação de gado.  

A propriedade possui em torno de 20 hectares mais 54 hectares que são arrendados 

para plantação, dividido em áreas de cultivo, campo, mata nativa, o qual será apresentada na 

tabela abaixo. Na mesma há também cerca de 122 cabeças de gados, sendo delas 72 de leite, 

16 novilhas com mais de 1 ano e mais 6 menores de 1 ano e mais 28 para corte. Na mesma 

trabalham os 4 integrantes da família e mais 2 funcionários contratados, os quais ajudam tanto 

na época de plantio e colheita quanto na ordenha das vacas 

 

PROPRIEDADE DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA (ha) 

Atividade leiteira 30 ha  

Lavouras anuais 108ha 

Matas ciliares, reservas legais e áreas de 

preservação permanentes 

42 ha 

Pastagens 6 ha 

Criação de gado 7 ha 

Instalações e benfeitorias 

( casa, galpão, estrebaria, benfeitorias) 

2 ha 

Arrendados  54 ha 

Área Total Explorada 254 ha 

Tabela 1- Atividades e sua respectiva distribuição em hectares 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

A distribuição das atividades desenvolvidas na propriedade por hectares são metragens 

aproximadas, visto que sua destinação de exploração é mista com culturas permanentes, 

temporárias e para a atividade leiteira, assim como as benfeitorias que se destinam para o 

armazenamento das culturas e da atividade leiteira, e junto destas benfeitorias encontra-se 

também a residência familiar. 
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4.2 CICLOS DA PRODUÇÃO DAS CULTURAS 

 Para uma melhor compreensão dos custos envolvidos na atividade, foi desenvolvida 

uma breve caracterização do ciclo de cada cultura e como é feito o manejo do trigo, milho e 

soja. 

  A cultura de trigo, o qual foi considerado a safra de 2020/2021, o mesmo é plantado 

no inverno durante o mês de julho. A soja é considerada uma cultura do verão o qual é 

plantado durante os meses de outubro e de novembro. Já milho que também é considerada 

uma cultura de verão geralmente e plantada nos meses de agosto e setembro.  

 A seguir, verifica-se como ocorre a produção do trigo, milho e soja na propriedade em 

estudo, por meio de um fluxograma constante na figura 2: 

 

CULTURA DE INVERNO 

 

 

 

 

 

 

CULTURAS DE VERÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma do Processo de Produção. 
Fonte: dados da pesquisa (2021) 
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Na cultura de trigo, no início do mês de agosto, pelo dia 08/06/2020 é realizado o 

tratamento das sementes o qual se dá a base de fungicidas e inseticidas, após 15 dias de ser 

feito isso ocorre uma dessecação (22/06/2020) na área que será plantada, a qual serve para 

eliminação de pragas daninhas. No dia seguinte é feita a adubação e o plantio das sementes 

tratadas, e após aproximadamente 27 dias, e feito um novo controle de pragas e de ervas 

daninhas. E por fim, no dia 30/10/2020 é feita a colheita e a entrega ou a venda dos grãos aos 

armazéns de grãos da cidade. 

No mês de setembro começa a ser feita a preparação da terra para a cultura de verão 

(soja e milho). No caso da soja o processo começa coma realização da dessecação com o uso 

de herbicidas que ocorre entorno do dia 28/09/2020, após um período de aproximadamente 1 

mês é realizado o plantio, para a realização do plantio, primeiramente é realizado o tratamento 

das sementes com inseticidas, fungicidas, fertilizantes e enraizador a fim de garantir uma boa 

germinação. Após 1 mês do plantio é feita uma nova dessecação e 17 dias depois é feito um 

novo controle de ervas daninhas, após 19 dias é realizada uma nova adubação da terra e no dia 

21/01/2021 é feito mais um controle de pragas e doenças que podem afetar o desenvolvimento 

da planta e por fim no dia 30/03/2021 é feita a colheita e o transporte dos grãos aos armazéns 

de grãos.  

O milho tem um processo semelhante ao de soja, o qual começa com uma dessecação 

do solo no dia 03/08/2020, depois 28 dias é realizado o plantio e a adubação do solo, posterior 

a isso no dia 16/09/2020 ocorre uma nova dessecação e um controle de pragas, após 6 dias é 

realizada uma adubação nitrogenada, no dia 05/10/2020 é feito um novo controle de pragas e 

por fim no dia 25/03/2021 é realizada a colheita e o transporte e armazenagem dos grãos. 

Vale ressaltar que os tratamentos sejam na cultura de inverno ou de verão são todos 

recomentados por engenheiro agrônomo e que a dose aplicada está sempre de acordo com a 

quantia de hectares.  

 

4.3 CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE SOJA 

4.3.1 CUSTO DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SOJA 

 Para uma boa produtividade da soja, os insumos se tornam de grande importância no 

desenvolvimento das culturas, os mais utilizados geralmente são os fungicidas, herbicidas, 

inseticidas e fertilizantes, cada qual com sua importância no ciclo de produção da planta.  

 A aquisição dos insumos é realizada pelo proprietário, o qual faz uma pesquisa de 

preço, comparando o valor dos mesmos, normalmente adquirindo fertilizantes como adubos, 
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ureia, cloreto que são os com mais impacto no custo do produto. Na sequência, na tabela 2, 

apresentam-se os custos diretos da cultura de soja na safra do ano 2020/2021. 

 

SOJA  200 Ha 

Processo Valor Total Valor ha 

Fertilizantes R$ 428.200,00 R$ 2.141,00 

Sementes R$ 72.000,00 R$ 360,00 

Adubo Foliar R$ 27.200,00 R$ 136,00 

Herbicida  R$ 73.724,00 R$ 368,62 

Fungicida R$ 88.200,00 R$ 441,00 

Inseticida R$ 2.470,00 R$ 13,70 

TOTAL R$ 691.794,00 R$ 3.460,32 

Tabela 2: Custo diretos da cultura de soja safra 2020/2021 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 Constata-se que os insumos utilizados para a cultura de soja totalizam R$ 691.794,00, 

e o custo por hectare foi de R$ 3.460,32. Destaca-se os valores utilizados com fertilizantes o 

qual tem um custo total de R$428.200,00, ou seja, um valor de R$ 2.141,00/ha, o menor valor 

gasto é com a aplicação de inseticidas que se tem um gasto de R$ 2.470,00, ou seja, um valor 

de R$ 13,70/ha. 

 Além do custo com os insumos outro custo direto na produção da soja é o combustível 

(óleo diesel) o qual é utilizado em todas as etapas desde a preparação da terra até o transporte 

aos armazéns de grãos. Na Tabela 3, é apresentado o custo com combustível para a realização 

do cultivo dessa cultura. 

 

SOJA 200 Ha 

Descrição Valor total Valor ha 

Preparação R$  3.200,00  R$  16,00  

Plantio R$  17.600,00 R$  88,00 

Manutenção R$  6.400,00 R$  32,00 

Colheita /Transporte R$  20.000,00 R$  100,00 

Total R$ 47.200,00 R$ 236,00 

Tabela 3: Custo diretos com combustível de soja 

 Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Para se chegar ao custo com combustível listado na Tabela 3, foi utilizado o valor de 

R$ 4,00 ao litro para calcular qual o gasto com combustível por cultura. Para realizar o 
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cálculo foi realizado tendo como base 2L/ha para preparação e manutenção, 20L/ha para o 

plantio e 40L/ha para colheita e transporte. 

Com base nessas informações é possível verificar que a cada 1ha plantado se tem um 

gasto de R$ 236,00, ou seja, para o cultivo dos 200ha de soja se tem um gasto total em 

combustível de R$ 47.200,00. É possível identificar que a colheita e transporte dos grãos é a 

etapa que mais tem gastos com combustível com o valor de R$100,00/ha, seguida, 

respectivamente, por plantio com um custo de R$ 88,00/ha, manutenção com um custos de  

R$ 32,00/ha e pôr fim a preparação da terra com um custo de  R$16,00/ha.  

Com o avanço tecnológico e com o aumento da produtividade, esse ramo requer cada 

vez mais mão de obra qualificada. Os custos com mão de obra são cada vez mais significantes 

para o resultado final. Na tabela 4, é apresentada o valor total gasto com mão de obra  

  

Funcionário/Trabalhador   Salário-Pró-labore   Custo Total   

Roberto   R$             5.000,00   R$                     5.000,00  

Rafael   R$             4.000,00   R$                     4.000,00  

Giovani   R$             3.300,00   R$                     3.300,00  

Ubiratan   R$             3.300,00   R$                     3.300,00  

Yuri   R$                 800,00   R$                        800,00  

Gilberto   R$             5.000,00   R$                     5.000,00  

Total  R$        21.400,00   R$             21.400,00  
Tabela 4: Custo com mão de obra. 
Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Na propriedade em estudo, a mão de obra é dividida entre os três proprietários e mais 

três funcionários. O custo total com mão de obra é de R$ 21.400,00 mensal, o qual não possui 

dedução de encargos. Outro fato importante a ser mencionado que a dedução de encargos se 

dá através do Funrural que é um fundo de assistência ao produtor rural.  Na tabela 5, é 

apresentada o custo de mão de obra por ha produzido referente a cultura da soja. 
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Funcionário/  

Trabalhador 

Soja 

(200ha) 
Leite Mão de obra/ ha 

   
            Soja 

Roberto 
R$ 5.000,00 R$ -   R$  25,00 

Rafael 
R$ 1.000,00 R$ 3.000,00   R$ 5,00 

Giovani 
R$ 1.000,00 R$ 2.300,00   R$ 5,00 

Ubiratan 
R$       - R$  3.300,00   R$   - 

Yuri 
R$       - R$  800,00   R$  - 

Gilberto 
R$ 2.500,00 R$  2.500,00   R$ 12,50 

Total 
R$ 9.500,00 R$  11.900,00  R$47,50 

                        Tabela 5: Custo com mão de obra por atividade. 

                        Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Na Tabela 05 foi feito o rateio do custo com mão de obra considerando-se a divisão do 

valor gasto com mão de obra pela quantia de hectare plantados (mão de obra/há), assim 

chegado ao valor gasto com mão de obra por hectare, no caso da soja que são cultivados 

200ha, o custo com funcionário fica em R$47,50/ha, totalizando assim os R$9.500,00 gastos 

com mão de obra para o cultivo da soja. Vale ressaltar que os outras R$11.900,00 são gastos 

com o leite.   

 

4.3.2 CUSTO TOTAL DA PRODUÇÃO DE SOJA 

 Ao apresentar todos os custos diretos com o cultivo da soja, é verificado que esses são 

de grande relevância para o resultado final do proprietário, pois são custos de grande 

importância para a produtividade e destacam o real valor gasto por trás do cultivo dessa 

cultura. Nesse sentido na Tabela 6, é abordado o total dos custos diretos dessa cultura. 

 

SOJA 200 Ha 

Descrição  Valor total   Valor ha 

Insumos R$ 691.794,00 R$ 3.460,32 

Combustível R$ 47.200,00 R$ 236,00 

Mão de obra  R$ 9.500,00 R$ 47,50 

Total  R$ 748.494,00 R$ 3.743,82 

Tabela 6: Custo Total Direto das Culturas 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Com a produção da soja a propriedade em estudo tem um custo direto de                   

R$ 748.49400 para cultivar os 200ha, ou seja, um custo de R$ 3.743,82/ha. Vale ressaltar que 
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os dados obtidos para a realização dessa pesquisa são referentes a safra 2020/2021 o qual foi 

um ano atípico, pois a compra de insumos se deu com um valor baixo em relação a venda dos 

grãos. 

 

4.4 CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MILHO 

4.4.1 CUSTO DIRETOS DA PRODUÇÃO DE MILHO 

 Assim como para a soja, na cultura de milho o insumo tem grande importância no 

desenvolvimento do mesmo. Na sequência, na tabela 7, apresentam-se os custos diretos da 

cultura do milho  

 

MILHO 200 Ha 

Processo Valor Total Valor ha 

Fertilizantes R$ 391.000,00 R$ 1.955,00 

Sementes R$ 254.800,00 R$ 1.274,00 
Adubo Foliar R$ 273.000,00 R$ 1.365,00 
Herbicida  R$ 102.580,00 R$ 512,90 
Fungicida R$  - R$  - 
Inseticida R$ 31.760,00 R$ 158,80 

TOTAL R$ 1.053.140,00 R$ 5.265,70 

Tabela 7: custos diretos da cultura de milho 2020/2021 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Na tabela acima percebe-se que os insumos utilizados para a cultura de milho 

totalizam R$ 1.053.140,00 e o custo por hectare foi de R$ 5.265,70. Destaca-se os valores 

utilizados com fertilizantes o qual tem um custo total de R$ 391.000,00, ou seja, um valor de 

R$ 1.955,00/ha, o menor valor gasto é com inseticidas que se tem um gasto de R$ 31.760,00, 

ou seja, um valor de R$ 158,80/ha. 

 Assim como na produção da soja o milho também possui custos diretos com o 

combustível (óleo diesel), pois a utilização dos equipamentos agrícolas se faz presente em 

todas as etapas. Na Tabela 8, é apresentado o custo com combustível para a realização do 

cultivo dessa cultura. 

 

MILHO 200 Ha 

Descrição Valor total Valor ha 

Preparação  R$ 1.600,00 R$ 8,00 

Plantio R$ 20.000,00 R$ 100,00 
Manutenção R$ 4.800,00 R$ 24,00  
Colheita /Transporte R$ 102.040,00 R$ 510,20 

Total R$ 128.440,00 R$ 642,20 

Tabela 8: Custo diretos com combustível de milho 

 Fonte: dados da pesquisa (2021) 
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Para se calcular o valor gasto com combustível apresentado na tabela acima, foi 

utilizado o mesmo valor de R$ 4,00 ao litro, como feito para calcular o de soja, também foi 

utilizado como base 2L/ha para a preparação e manutenção, 25L/ha para o plantio e 40L/ha 

para colheita e transporte. 

Com base nos dados acima pode-se perceber que a cada 1ha plantado se tem um gasto 

de R$ 642,20, ou seja, para o cultivo dos 200ha de milho se tem um gasto total com 

combustível de R$ 128.440,00. É possível identificar que a colheita e transporte dos grãos é a 

etapa que mais tem gastos com combustível com o valor de R$510,20,00/ha, seguida, 

respectivamente, por plantio com um custo de R$ 100,00/ha, manutenção com um custos de  

R$ 24,00/ha e pôr fim a preparação da terra com um custo de  R$8,00/ha.  

Outra despesa presente na produção de milho é a com a mão de obra (como 

apresentada na tabela 4). Na Tabela 8, a seguir é apresentado o valor da mão de obra por 

hectare no cultivo de milho. 

 

Funcionário/  

Trabalhador 

Milho  

(200ha) Mão de obra/ ha 

  Milho 

Roberto R$ 5.000,00  R$ 25,00  

Rafael R$ 1.000,00  R$  5,00  

Giovani R$ 1.000,00  R$  5,00  

Ubiratan R$       -  R$    -    

Yuri R$       -  R$   -    

Gilberto R$ 2.500,00  R$ 12,50  

Total R$ 9.500,00 R$  47,50  

                        Tabela 8: Custo com mão de obra por atividade. 

                        Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Assim como na soja, o milho tem um custo com mão de obra de R$9.500,00 para a 

produção de 200ha, ou seja, R$47,50/ha, para se chegar no valor por hectare foi feita a divisão 

do custo com mão de obra pela quantia de hectares. 

 

4.4.2 CUSTO TOTAL DA PRODUÇÃO DE MILHO 

 Ao apresentar todos os custos diretos com o cultivo do milho, nota-se como um 

controle adequado das despesas se faz importante para saber o real valor gasto no cultivo das 

culturas. Nesse sentido na Tabela 9, é abordado o total dos custos diretos dessa cultura. 
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MILHO 200 Ha 

Descrição  Valor total   Valor ha 

Insumos R$ 1.053.140,00 R$ 5.265,70 

Combustível R$ 128.440,00 R$ 642,20 

Mão de obra  R$ 9.500,00 R$ 47,50 

Total  R$ 1.191.080,00 R$ 5.955,40 

Tabela 9: Custo Total Direto do milho 2020/2021 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Com a produção de milho a propriedade em estudo tem um custo direto de                 

R$ 1.191.080,00 para cultivar os 200ha, ou seja, um custo de R$ 5.955,40/ha.  

 

4.5 CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE TRIGO 

4.5.1 CUSTO DIRETOS DA PRODUÇÃO DE TRIGO 

Assim como para a soja e para o milho, na cultura de trigo, a utilização de insumos 

previne que pragas ataquem a cultura assim ajudando no desenvolvimento das plantas. Na 

sequência, na tabela 10, apresentam-se os custos diretos da cultura de trigo.  

 

TRIGO 60 Ha 

Processo Valor Total Valor ha 

Fertilizantes R$ 45.000,00 R$ 750,00 

Sementes R$  18.000,00 R$  300,00 
Adubo Foliar R$ 38.400,00 R$ 640,00 
Herbicida  R$ 36.000,00 R$ 600,00 
Fungicida R$  16.932,00 R$  282,20 
Inseticida R$ 900,00 R$ 15,00 

TOTAL R$ 155.232,00 R$ 2.587,20 

Tabela 10: custos diretos da cultura de trigo 2020/2021 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Na tabela acima percebe-se que os insumos utilizados para a cultura de trigo totalizam 

R$ 155.232,00, e o custo por hectare foi de R$ 2.587,20. Destaca-se os valores utilizados com 

fertilizantes o qual tem um custo total de R$ 45.000,00, ou seja, um valor de R$ 750,00/ha, o 

menor valor gasto é com inseticidas que se tem um gasto de R$ 900,00, ou seja, um valor de 

R$ 15,00/ha. 

 Os custos diretos com o combustível (óleo diesel), também estão presentes no cultivo 

do trigo. Na Tabela 11, é apresentado o custo com combustível para a realização do cultivo 

dessa cultura. 



38 

 

 

TRIGO 60 Ha 

Descrição Valor total Valor ha 

Preparação  R$ 960,00 R$ 16,00 

Plantio R$ 4.800,00 R$ 80,00 
Manutenção R$ 2.880,00 R$ 48,00 
Colheita /Transporte R$ 9.840,00 R$ 164,00 

Total R$ 18.480,00 R$ 308,00 

Tabela 11: Custo diretos com combustível  

 Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Para se calcular o valor gasto com combustível apresentado na tabela acima, foi 

utilizado o mesmo valor de R$ 4,00 ao litro, como feito para calcular o de soja e no de milho, 

também foi utilizado como base 2L/ha para a preparação e manutenção, 20L/ha para o plantio 

e 25L/ha para colheita e transporte. 

Com base nos dados acima pode-se perceber que a cada 1ha plantado se tem um gasto 

de R$ 308,00, ou seja, para o cultivo dos 60ha de trigo se tem um gasto total com combustível 

de R$ 18.480,00. A etapa com maior custo para o produtor, no caso do trigo, é a etapa da 

colheita onde se tem um gasto de R$164,00/ha, seguido respectivamente pelo plantio com o 

custo de R$80,00/ha, manutenção com um custo de R$48,00/ha, e pelo preparo da terra com 

um custo de R$ 16,00/ha. 

A mão de obra é outro custo direto presente na produção de trigo (como apresentada 

na tabela 4). Na Tabela 12, a seguir é apresentado o valor da mão de obra por hectare no 

cultivo de trigo. 

 

Funcionário/  

Trabalhador 

Trigo  

(60ha) Mão de obra/ ha 

  Trigo 

Roberto R$ 5.000,00  R$ 83,33  

Rafael R$ 1.000,00  R$ 16,67 

Giovani R$ 1.000,00  R$ 16,67 

Ubiratan R$       -  R$    -    

Yuri R$       -  R$   -    

Gilberto R$ 2.500,00  R$ 41,66 

Total R$ 9.500,00 R$  158,33  

                        Tabela 12: Custo com mão de obra. 

                        Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Para se chegar no custo com mão de obra presente no cultivo do trigo, foi feita a 

divisão do custo com mão de obra pelos hectares plantados, desse modo o custo total com 
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salários no cultivo dos 60ha de trigo é o mesmo que nos cultivos do milho e da soja, ou seja, 

de R$ 9.500,00, já o custo com salários por hectare é de R$158,33. 

 

4.5.2 CUSTO TOTAL DA PRODUÇÃO DE TRIGO 

 Ao fazer a análise de todos os custos diretos referentes ao cultivo do trigo é notável 

como esses valores podem variar de uma cultura para a outra. Nesse sentido na Tabela 13, é 

abordado o total dos custos diretos dessa cultura. 

 

TRIGO 60 Ha 

Descrição  Valor total   Valor ha 

Insumos R$ 155.232,00 R$ 2.587,20 

Combustível R$ 18.480,00 R$ 308,00 

Mão de obra  R$ 9.500,00 R$ 158,33 

Total  R$ 183.212,00 R$ 3.053,53 

Tabela 13: Custo Total Direto das Culturas 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A propriedade em estudo, com o cultivo do trigo, tem um custo direto de R$ 

183.212,00 para cultivar os 60ha, ou seja, um custo de R$ 3.053,53/ha. 

 

4.6 CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

 Os custos indiretos de produção são aqueles que não estão diretamente identificados 

em cada cultura, necessitando de métodos de rateio para serem identificados os seus custos. 

No caso da depreciação que representa o desgaste que um bem adquire durante um período. 

Nesse tópico estão apresentadas a depreciação das instalações, maquinas e equipamentos 

utilizados na propriedade.  

 Na quadro1, demostra a depreciação dos bens conforme o seu tempo de uso. Para a 

análise dos custos de depreciação foram considerados os valores de mercado no momento de 

aquisição dos bens. 
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ITENS  
 VALOR 

EM REAIS  

VIDA  

ÚTIL/ 

ANOS  

 VALOR 

RESIDUAL 

(%) 

VALOR 

DEPRECIÁVEL 

EM REAIS   

DEPRECIAÇÃO 

EM REAIS   

Auto motrix 1175 

(colheitadeira) 390.000,00  10 anos  25% 292.500,00   2.437,50  

Trator 125i 140.000,00  
10 anos  

20% 112.000,00   933,33  

Trator 291 100.000,00  
10 anos  

20% 80.000,00   666,66  

Auto propelido 

Pulverget (gafanhoto) 300.000,00  

10 anos  

20% 240.000,00   2.000,00  

Plantadeira par 3600 45.000,00  
10 anos  

20% 36.000,00   300,00  

Caminhão mb1718 115.000,00  
10 anos  

25% 86.250,00   718,75  

Distribuidor solido 15.000,00  
10 anos  

5% 14.250,00   118,75  

Guincho big bag 25.000,00  
10 anos  

5% 23.750,00   197,92  

Plantadeira inverno 78.000,00  
10 anos  

20% 62.400,00   500,00  

Pavilhão  100.000,00  20 anos 5% 95.000,00   395,83  

TOTAL 1.308.000,00      1.042.150,00   8.268,74  

Tabela 14: depreciação dos bens 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 Por consequência de os bens não serem usados continuamente durante todo ano em 

virtude das condições climáticas, entressafra e entre outros motivos, por isso foi calculado o 

valor da depreciação que o bem sofre durante a safra do soja, milho e trigo. Na tabela 14, 

consta o valor depreciável dos bens por hectare plantado. Para se chegar nesse resultado foi 

feito o valor depreciável de cada bem dividido pela quantidade de hectares plantados. 

 

 

DESCRIÇÃO DO BEM  DEPRECIAÇÃO / HÁ 

  
 SOJA e 

MILHO(200Ha)  
 TRIGO(60 Ha)  

Auto motrix 1175 (colheitadeira)  R$     12,19   R$  40,60  

Trator 125i  R$       4,67   R$  15,50  

Trator 291  R$       3,33   R$  11,11  

Auto propelido pulverget (gafanhoto)  R$     10,00   R$  33,00  

Plantadeira par 3600  R$       1,50   R$    5,00  

Caminhão mb1718  R$       3,60   R$  12,00  

Distribuidor solido  R$       0,60   R$    2,00  

Guincho big bag  R$       0,99   R$    3,30  

Plantadeira inverno  R$       2,50   R$    8,30  

Pavilhão   R$       1,98   R$    6,58  

TOTAL  R$     41,36   R$ 137,39  

Tabela 15: Depreciação por hectares 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 
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 Com a análise da tabela podemos perceber que o valor depreciável dos bens varia 

bastante entre a soja e o milho em comparação com o trigo. Enquanto os equipamentos 

depreciam R$ 41,36/ha em relação ao cultivo de 200ha da soja e do milho, esse valor aumenta 

para R$137,39/ha se comparado ao cultivo dos 60 ha do trigo. Na tabela 16, está descrito o 

valor depreciável total por hectare. 

 

DESCRIÇÃO DO BEM  DEPRECIAÇÃO / HÁ 

  
 SOJA e 

MILHO(200Ha)  
 TRIGO(60 Ha)  

Auto motrix 1175 (colheitadeira) R$ 2.437,50   R$ 2.436,00  

Trator 125i R$   933,33  R$   930,00  

Trator 291 R$   666,66  R$   666,60  

Auto propelido pulverget (gafanhoto) R$ 2.000,00   R$ 1.980,00  

Plantadeira par 3600  R$   300,00   R$   300,00  

Caminhão mb1718 R$   718,75   R$   720,00  

Distribuidor solido R$   118,75   R$   120,00  

Guincho big bag R$   197,92   R$   198,00  

Plantadeira inverno R$   500,00   R$   498,00  

Pavilhão  R$   395,83   R$   394,80  

TOTAL R$ 8.268,74  R$ 7.848,60  

Tabela 16: depreciação total por hectares 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 Com a análise da tabela podemos perceber que enquanto os equipamentos depreciam 

R$ 8.268,74 em relação aos 200ha cultivados da soja e do milho, esse valor diminui para 

R$7.848,00 se comparado ao cultivo do trigo. 

 

4.7 APURAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO DE CADA CULTURA  

 A seguir é apresentado o valor econômico de cada atividade, iniciando com a receita 

bruta descontando os custos e despesas variáveis, chegando ao resultado total do ano. O meio 

de custeio utilizado para fins de cálculo foi o Custeio Direto, que considera como custo de 

produção de um período apenas os custos variáveis incorridos. 

 

4.7.1 RESULTADO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE SOJA  

 Na tabela 17 apresenta-se o demonstrativo do resultado da produção da soja referente 

a safra de 2020/2021. 

  

 



42 

 

Resultado econômico da produção da soja R$  % 

RECEITA BRUTA  2.080.000,00 100 

Venda a vista  2.048.800,00 98,50 

Funrural (1,5%) 31.200,00 1,5 

(-) CUSTOS DIRETOS  756.762,74 36,38 

Custos com insumos e sementes  691.794,00 33,25 

Fertilizante  428.200,00 20,59 

Semente  72.000,00 3,46 

Adubo  27.200,00 1,31 

Herbicida  73.724,00 3,54 

Fungicida  88.200,00 4,24 

Inseticida  2.470,00 0,12 

Custos com mão-de-obra  9.500,00 0,45 

Custos operacionais  47.200,00 2,27 

Óleo diesel  47.200,00 2,27 

Depreciação dos bens patrimoniais  8.268,74 0,40 

Trator/Lancer/Pulverizador  8.268,74 0,40 

MARGEM BRUTA  1.323.238,00 63,63 

Tabela 17: Demonstração do resultado econômico da produção de soja 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 Após analisar todos os dados do plantio de soja, pode- se observar através da tabela 17 

os resultados econômicos da propriedade que teve: uma receita de R$ 2.080.000,00, um custo 

direto de produção de R$756.762,74, obtendo uma lucratividade de R$ 1.323.238,00, esse 

resultado representa uma margem de 63,63% de lucro para a propriedade. 

 

4.7.2 RESULTADO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE MILHO 

 Na tabela 18 apresenta-se o demonstrativo do resultado da produção de milho 

referente a safra de 2020/2021. 

  

Resultado econômico da produção da milho R$  % 

RECEITA BRUTA  3.708.000,00 100 

Venda a vista  3.652.380,00 98,5 

Funrural (1,5%) 55.620,00 1,50 

(-) CUSTOS DIRETOS  1.191.080,00 32,12 

Custos com insumos e sementes  1.053.140,00 28,40 

Fertilizante  391.000,00 10,54 

Semente  254.800,00 6,87 

Adubo  273.000,0 7,36 

Herbicida  102.508,00 2,76 

Fungicida  0,00 0 

Inseticida  31.760,00 0,86 

Custos com mão-de-obra  9.500,00 0,26 

Custos operacionais  128.440,00 3,46 

Óleo diesel  128.440,00 3,46 

Depreciação dos bens patrimoniais  8.268,74 0,22 

Trator/Lancer/Pulverizador  8.268,74 0,22 

MARGEM BRUTA  2.516.920,00 67,66 

Tabela 18: Demonstração do resultado econômico da produção de milho 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 
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Após analisar todos os dados do plantio de milho, pode- se observar através da tabela 18 

os resultados econômicos da propriedade que teve: uma receita de R$ 3.708.000,00, um custo 

direto de produção de R$ 1.191,080,00, obtendo uma lucratividade de R$2.516.920,00, 

resultado esse que representa 67,66% de lucro para a propriedade. 

 

4.7.3 RESULTADO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE TRIGO 

Na tabela 19 apresenta-se o demonstrativo do resultado da produção de trigo referente 

a safra de 2020/2021.  

 

Resultado econômico da produção da trigo R$  % 

RECEITA BRUTA  307.200,00 100 

Venda a vista  302.592,00 98,5 

Funrural (1,5%) 4.608,00 1,5 

(-) CUSTOS DIRETOS  183.212,00 59,64 

Custos com insumos e sementes  155.232,00 50,53 

Fertilizante  45.000,00 14,65 

Semente  18.000,00 5,86 

Adubo  38.400,00 12,5 

Herbicida  36.000,00 11,72 

Fungicida  16.932,00 5,51 

Inseticida  900,00 0,29 

Custos com mão-de-obra  9.500,00 3,09 

Custos operacionais  18.480,00 6,01 

Óleo diesel  18.480,00 6,01 

Depreciação dos bens patrimoniais  8.268,74 2,69 

Trator/Lancer/Pulverizador  8.268,74 2,69 

MARGEM BRUTA  123.988,00 37,67 

Tabela 19: Demonstração do resultado econômico da produção de trigo 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Após analisar todos os dados do plantio de trigo, pode- se observar através da tabela 19 

os resultados econômicos da propriedade que teve: uma receita de R$ 307.200,00, um custo 

direto de produção de R$ 183.212,00, obtendo uma lucratividade de R$ 123.988,00, 

representando 37,67% de lucro. 

 

4.7.4 COMPARATIVO ECONÔMICO DAS PRODUÇÕES 

 Na tabela 20, é apresenta-se um comparativo dos demonstrativos econômico das 

culturas referente a safra 2020/2021.  
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 SOJA MILHO TRIGO 

Resultado econômico das 

produções  

R$  % R$  % R$  % 

RECEITA BRUTA  2.080.000,00 100 3.708.000,00 100 307.200,00 100 

Venda a vista  2.048.800,00 98,50 3.652.380,00 98,5 302.592,00 98,5 

Funrural (1,5%) 31.200,00 1,5 55.620,00 1,50 4.608,00 1,5 

(-) CUSTOS DIRETOS  756.762,74 36,38 1.191.080,00 32,12 183.212,00 59,64 

Custos com insumos e 

sementes  

691.794,00 33,25 1.053.140,00 28,40 155.232,00 50,53 

Fertilizante  428.200,00 20,59 391.000,00 10,54 45.000,00 14,65 

Semente  72.000,00 3,46 254.800,00 6,87 18.000,00 5,86 

Adubo  27.200,00 1,31 273.000,0 7,36 38.400,00 12,5 

Herbicida  73.724,00 3,54 102.508,00 2,76 36.000,00 11,72 

Fungicida  88.200,00 4,24 0,00 0 16.932,00 5,51 

Inseticida  2.470,00 0,12 31.760,00 0,86 900,00 0,29 

Custos com mão-de-obra  9.500,00 0,45 9.500,00 0,26 9.500,00 3,09 

Custos operacionais  47.200,00 2,27 128.440,00 3,46 18.480,00 6,01 

Óleo diesel  47.200,00 2,27 128.440,00 3,46 18.480,00 6,01 

Depreciação dos bens 

patrimoniais  

8.268,74 0,40 8.268,74 0,22 8.268,74 2,69 

Trator/Lancer/Pulverizador  8.268,74 0,40 8.268,74 0,22 8.268,74 2,69 

MARGEM BRUTA  1.323.238,00 63,63 2.516.920,00 67,66 123.988,00 37,67 

Tabela 20: comparativo das demonstrações econômicas das culturas  

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Na tabela 20, é apresentado um comparativo entre as culturas de soja, milho e trigo. 

Nela é possível verificar que o milho apesar de o milho ter um valor maior nos custos diretos 

é o que apresenta maior lucratividade assim como uma maior margem. 

Para a obtenção desses resultados foi feita uma margem com a margem do valor de 

venda de cada cultura, assim como a média de sacas por hectare, o qual em relação a soja foi 

de R$ 160,00 com uma média de 60 sacas/ha, para o milho de R$ 90,00 com uma média de 

206 sacas/ ha e para o trigo de R$ 80,00 com uma média de 64 sacas/ha. 
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5 CONCLUSÃO  

 Com a realização desse trabalho de conclusão de curso, fica cada vez mais evidente a 

necessidade de as empresas rurais utilizarem informações fornecidas pela gestão de custos 

voltada para seu gerenciamento auxiliando na tomada de decisão ajudando no 

aperfeiçoamento da propriedade. 

 Neste sentido o presente estudo propôs a apuração dos custos na atividade de grãos em 

uma propriedade localizada no município de Santa Cecilia do Sul/ RS, para saber qual das 

atividades apresentava uma maior lucratividade, assim auxiliando no desenvolvimento da 

propriedade. Durante a elaboração do trabalho os proprietários acompanharam o 

desenvolvimento do mesmo, o qual teve as informações obtidos através de conversas com os 

proprietários, para que os dados presentes nesse trabalho fossem os mais próximos possíveis a 

realidade. 

 Considera-se que o objetivo desse trabalho foi alcançado uma vez que foi possível 

identificar que a cultura mais lucrativa para a propriedade é o milho com um lucro bruto de 

R$ 2.516.920,00, ou seja, com uma margem de lucro de 67,66%, seguido pela soja com um 

lucro bruto de R$ 1.323.238,00, ou seja, apresenta uma porcentagem de lucro de 63,63%, e 

por fim pelo trigo com uma margem bruta de R$ 123.988,00, ou seja, uma margem de 

37,67%. No decorrer do trabalho foi verificado que por mais que o milho tenha um custo 

maior que as demais culturas é também o que gera mais lucro para propriedade. 

 Para se chegar nesses resultados, primeiramente, foi feito o levantamento dos custos 

diretos como:  custo com insumos, combustível, mão de obra de cada cultura, para depois ser 

feito o levantamento dos custos totais do soja, milho e trigo. Vale ressaltar que os dados 

foram levantados referente a safra de 2020/2021 o qual tinha o custo de aquisição dos 

insumos e demais custos menores do que o valor de venda o qual em relação a soja foi de    

R$ 160,00 com uma média de 60 sacas/ha, para o milho de R$ 90,00 com uma média de 206 

sacas/ ha e para o trigo de R$ 80,00 com uma média de 64 sacas/ha.  

  Com a apresentação dos resultados o proprietário sabe qual cultura representa uma 

maior lucratividade para a sua propriedade, além de apresentar a verdadeira situação da 

propriedade. Neste trabalho, mostrou-se a importância da contabilidade de custos 

independente do ramo de atividade, auxiliando assim na busca por resultados futuros. 

 Ainda que o objetivo do trabalho tenha sido concluído, deve-se considerar que o 

trabalho foi realizado em uma única propriedade com um único método de custeio, sendo 

assim não sendo possível a comparação com outras propriedades. 
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 Por fim, o proposito do trabalho foi alcançado, foi possível realizar as análises para as 

culturas em estudo, essas informações  trouxeram um resultado  que podem auxiliar  os 

gestores da propriedade em estudo  a buscar novos planos de investimento.
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