
 

 

 FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO NA 

CULTURA DA SOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEBER AUGUSTO CARÍSSIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2021



 
 

 

CLEBER AUGUSTO CARÍSSIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO NA 

CULTURA DA SOJA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em 

Administração da FAT –Faculdade e Escola. 

 

Orientador: Prof.(a) Edson Pedro Zambon 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2021 
 

 

 



 
 

 

CLEBER AUGUSTO CARÍSSIMI 

 
 

GESTÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO NA CULTURA DA SOJA 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtenção do 

título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final pelo Curso de 

Administração da FAT – Faculdade e Escola.  

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Marcelo Negrini 

 Coordenador do Curso de Administração da FAT  

 

 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Orientador(a): Prof. Me. Edson Pedro Zambon 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Lidiane Cássia Comim 

Membro da Banca Examinadora 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Anderson Polese 

Membro da Banca Examinadora



 
 

 

 

 

  

AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meus familiares, na figura principal de meu pai Sr. Vicente Caríssimi e 

minha mãe, Sra. Ivanilde Caríssimi, por toda a orientação que me deram ao longo da vida que 

culmina neste momento, de minha primeira formação acadêmica.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis; entretanto, são difíceis 

porque não ousamos empreendê-las”. 

Sêneca 



 
 

 

 

 

RESUMO 

O setor agrícola emprega mão de obra familiar, contratada ou de terceiros, gera recursos e 

crescimento a outros setores. Porém, as propriedades ainda sofrem com limitações importantes, 

as quais podem prejudicar a produção, sendo uma delas a gestão de custos. Por isso, a 

importância de se ter um controle de gastos, uma gestão sobre a propriedade e o retorno da 

produção, pois quando controlam os custos, o produtor pode analisar o rendimento e o retorno 

de cada atividade. Este estudo avalia o resultado contábil e econômico da safra de soja, através 

do método de custeio baseado em atividades em propriedade localizada no município de 

Pontão/RS. Para apurar os custos de produção do cultivo da soja foi mapeado o fluxo produtivo 

da propriedade, através do levantando os custos por atividade desenvolvida na cultura da soja. 

Chegando ao resultado bruto de 345.600,00, e um lucro líquido de 157.089,60, resultado 

considerado expressivo. 

 

Palavras-chave: Custos. Produção. Soja. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos setores mais importantes na economia do Brasil é o agronegócio, isso porque, 

segundo Pacheco et al. (2012), o país possui clima área e solo favoráveis para produção, além 

de oferta de mão de obra, sendo considerado como o celeiro do mundo. A afirmação da 

importância do agronegócio no Brasil se confirma através dos dados do Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada - CEPEA (2020), de que o agronegócio representa 21% do 

Produto Interno Bruto – PIB do país, ganhando destaque no mercado internacional e se 

consolidando como um dos mais importantes fornecedores de alimentos no mundo (SANTOS; 

FILHO, 2016). 

Uma característica comum nas propriedades rurais é a gestão hierárquica e familiar, ou 

seja, o pai toma conta dos negócios da família e os filhos, quando não migram para a cidade, 

ficam nas propriedades assumindo as funções e ajudando nos trabalhos rurais (EMBRAPA, 

2019). Neste contexto, a gestão e gerenciamento ou planejamento estratégico vêm 

gradualmente sendo adotados pelas propriedades, em muitos casos, os filhos retornam de seus 

estudos, e aplicam seus conhecimentos na propriedade da família.  

No caso das propriedades que não assumiram a postura de profissionalização da gestão, 

seja contratando um profissional externo, ou habilitando os familiares para a função, a visão 

dos resultados nem sempre é clara, principalmente quando se trata de produtividade, pois ter 

bem claros os custos das atividades influenciam diretamente nos resultados. A falta de 

organização na gestão pode gerar perdas financeiras e ocasionar incertezas quanto ao futuro da 

propriedade. Ter uma visão clara dos resultados possibilita planejar, traz segurança e sinaliza 

para pontos que poderiam ser melhorados. Quando o gestor consegue visualizar estes resultados 

por meio de indicadores, as decisões são mais assertivas. 

Para os gestores desta propriedade, assim como de outras que desejem, este estudo 

desenvolve um modelo prático de gestão de custos, através de planilhas de Excel onde são 

expostos todos os custos de uma safra, permitindo que o gestor possa aplicar como ferramenta 

auxiliar na tomada de decisões. Para a comunidade acadêmica, além dos resultados, os 

caminhos percorridos por estudo, podem servir como aporte científico na construção de 

conhecimento.  

 

1.1   DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Os custos são enfim, o total investido diretamente na produção de algo e podem ser: 

mão de obra; combustíveis em todas as etapas da produção; serviços terceirizados; transporte; 

seguros; assistência técnica; insumos e financiamentos utilizados na produção das culturas.  O 
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problema identificado, que deu origem à pesquisa foi:   Considerando todos os custos de 

produção para uma safra, é possível obter lucro, mesmo que a gestão da propriedade não seja 

profissionalizada? 

 

1.2  OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em geral e específicos. Os quais sejam: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é analisar os custos da safra 2019/2020 para a produção 

de soja na propriedade em questão, a partir da metodologia de gestão de custos por atividade.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para que o objetivo geral seja alcançado serão seguidos os seguintes passos seguindo os 

elementos técnicos da análise de custos, através dos objetivos específicos: 

a) Configurar a estrutura de custos baseada no método de custeio ABC; 

b) Aplicar a gestão de custos através de planilhas de controles de custos; 

c) Avaliar os resultados econômicos e contábil de um período de safra. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho se justifica pelo fato de que entender quais são os custos que envolvem os 

processos de uma propriedade rural, faz parte da gestão, independente se este método é 

profissionalizado, ou como na maior parte dos casos, os proprietários assumem a postura de 

gestores. Para Crepaldi (2002) os custos representam os gastos investidos em bens e serviços 

ligados à produção, quanto menor o custo, maior será o retorno
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Uma propriedade rural tem por finalidade produzir, para isso, a tomada de decisões 

sobre quais atividades podem e serão desenvolvidas, de forma que a capacidade produtiva seja 

completamente aproveitada é imperativa, a isso dá-se o nome de administração rural. A gestão 

de custos adequada da propriedade pode ser determinante para se ter um bom resultado sobre a 

produção e manter a produtividade. 

 

2.1 CARACTERÍSTICA DA CULTURA DE SOJA 

De acordo com Gerhardt (2012), o ciclo de produção da soja inicia com o plantio em 

outubro e novembro e termina com o ciclo de colheita em março e abril, utilizando o modo de 

plantio direto. O Brasil situa-se como segundo maior produtor de soja do mundo, ficando atrás 

apenas      dos Estados Unidos. Na sequência está a Argentina, como terceiro maior produtor 

do grão. Esta posição foi firmada a partir dos anos de 1990, quando se deu a abertura do 

comércio internacional para o Brasil, e alavancou as exportações também dos derivados como 

o farelo e o óleo da soja (IBGE, 2010; USDA, 2011).  

Em âmbito nacional, segundo dados da Embrapa (2019), o estado do Mato Grosso é o 

maior produtor de soja no Brasil. Os dados obtidos até junho de 2019 informam que este Estado 

produziu 32,45 milhões de toneladas, cuja área plantada foi de 9,70 milhões de hectares, 

atingindo      uma produtividade de 3.346 kg/ha. 

Em segundo lugar aparece o Rio Grande do Sul, com uma produção estimada de 19,187 

milhões de toneladas, possuindo uma área plantada de 5,8 milhões de hectares e produtividade 

de 3.321 kg/ha. Já o estado do Paraná ocupa o terceiro lugar, com a produção de 16,25 milhões 

de toneladas, ocupando uma área plantada de 5,44 milhões de hectares, e atingindo uma 

produtividade de 2.989 kg/ha (Embrapa, 2019).  

Como medida de desempenho econômico, segundo a CONAB (2016), é utilizada a 

produtividade média ou rendimento médio, que é obtido através do quociente resultante da 

divisão da produção agrícola pela área plantada, ou seja, a produtividade média é a quantidade 

de produto auferido em razão do mais fundamental insumo da produção agrícola, a área. 

Observa-se que o Rio Grande do Sul, segundo maior produtor, possui um índice econômico de 

0,75% inferior ao estado do Mato Grosso, maior produtor do Brasil. 

Em 2017, a balança comercial do agronegócio brasileiro registrou superávit de US$ 81,7 

bilhões (AGROSTAT, 2017). Estes dados possuem relação direta com a economia pois, 

conforme informações da CONAB (2016), os preços destes grãos podem sofrer impactos para 

mais, quando por exemplo, ocorre uma baixa produção nacional, e as exportações sofrem um 
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aquecimento, ou para menos quando o contrário ocorre, desta forma, é importante acompanhar 

dados históricos e previsões. 

Corroborando a informação, o IPEA (2018), diz que a quebra na produção de soja na 

Argentina, em função de adversidades climáticas, a firme demanda externa pela oleaginosa 

brasileira e a valorização do dólar frente ao real impulsionaram os preços internos do complexo 

soja no ano de 2018. 

Outro fator importante relacionado à participação da soja na economia brasileira é com 

relação ao impacto que o agronegócio, de maneira geral, produz no PIB brasileiro. De acordo 

com o IPEA (2018), o PIB do agronegócio brasileiro representa 22% do PIB total do país. Os 

empregos gerados pelo setor correspondem a 32% dos existentes atualmente. Ainda conforme 

o IPEA (2018), para 2019 existe a tendência de uma safra maior de grãos, com clima mais 

favorável, um crescimento de 2% no PIB do agronegócio e uma alta de 4,3% no Valor Bruto 

da Produção (VBP), que mede o faturamento da atividade agropecuária dentro da porteira. 

Tais previsões são otimistas para este cenário, dados os desafios que esta cultura 

enfrenta, pois existem as variações da economia que afetam o preço do grão, existem as pragas, 

que são desafios tecnológicos envolvendo os pesquisadores para o desenvolvimento de novas 

formas de controle, além das intempéries que afetam a produção. Contudo, as previsões de 

Vencato et al. (2010), atribuem ao Brasil, até 2020, um crescimento na produção de soja, de 

40%, em contrapartida, o maior produtor, Estados Unidos, deve ter um crescimento de até 15%. 

De acordo com essa projeção, o Brasil atingirá a produção de mais de 105 milhões de toneladas, 

tornando-se assim, o maior produtor mundial dessa commodity. 

As previsões de Vencato et al. (2010) baseiam-se em alguns fatores como 

principalmente o crescente poder aquisitivo da população nos países em desenvolvimento, o 

que vem provocando uma mudança no hábito alimentar. Assim, observa-se cada vez mais a 

troca de cereais por carne bovina, suína e de frango. Tudo isso, resulta numa maior demanda 

de soja, ingrediente que compõe 70% da ração para esses animais. Além disso, o crescente uso 

de biocombustíveis fabricados a partir do grão, é resultado      de um ascendente interesse 

mundial na produção e no consumo de energia renovável e limpa. 

No primeiro trimestre do ano de 2019, os maiores importadores da soja brasileira foram 

a China, que representou a compra de 77,5% da soja exportada, seguida pela Espanha, cuja 

compra representou 4,4%. O restante se divide entre todos os outros países que comercializam 

esta commodity com o Brasil (IPEA, 2018) 

Os dados do MAPA (2019) trazem informações de que o principal setor exportador do 

agronegócio em março foi o complexo soja. O setor aumentou sua participação para 46,0% do 
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valor total das exportações, com vendas externas de US$ 3,98 bilhões. O volume exportado de 

soja em grão foi recorde para os meses de março, atingindo 9,1 milhões de toneladas (+3,0%). 

A importância da soja na economia tem sido de sustentação da balança comercial, pois 

pode ser observado nos dados da CONAB (2019) que, em geral, as exportações sofreram queda, 

quando comparadas ao mesmo mês do ano anterior, fevereiro. Atualmente os números trazem 

queda de 14,2%, em razão, principalmente, da diminuição nas vendas de produtos 

manufaturados (-27,5%), influenciada pela redução nas vendas ao exterior (de plataformas para 

extração de petróleo, automóveis de passageiros, óleos combustíveis, tratores e veículos de 

carga) e semimanufaturados (-12,1%, por conta, principalmente, de celulose, ferro fundido 

bruto e ferro spiegel, óleo de soja em bruto, açúcar de cana bruto e semimanufaturados de ferro 

e aço). Contudo, cresceram as vendas de produtos básicos (0,6%, devido, principalmente, a soja 

em grãos, milho em grãos, algodão em bruto, café em grãos, carnes bovina e de frango, e fumo 

em folhas), o que melhora a posição das exportações na balança comercial. 

Este crescimento se encontra distribuído entre diversos parceiros comerciais do Brasil, 

pois a Ásia, principal comprador, reduziu as importações, principalmente da soja em grão, que 

apresentou uma redução de 5,6%. Estas caíram de US$ 2,85 bilhões para US$ 2,51 bilhões. 

Ainda assim, a Ásia adquiriu no mês de março de 2019, em produtos do agronegócio brasileiro 

50,9% do valor total exportado pelo Brasil (MAPA, 2019). 

Em termos de países que mais compram os produtos do agronegócio, a China foi o 

principal destino das exportações do agronegócio brasileiro nos três primeiros meses de 2019, 

com a cifra de US$ 6,78 bilhões. Em relação a janeiro/março de 2018, verificou-se crescimento 

de 16,3% no valor exportado e elevação da participação chinesa de 27,0% para 30,5%. O 

principal produto negociado com esse parceiro asiático foi a soja em grãos (US$ 4,75 bilhões), 

com aumento de US$ 713,77 milhões em relação aos valores do mesmo período do ano anterior 

(MAPA, 2019). 

Em termos regionais, mais propriamente o Rio Grande do Sul, conforme a Pesquisa 

Agrícola Municipal do IBGE (2018), produziu em média, 13,8 milhões de toneladas do grão 

no triênio 2013-2015. Houve aumento da área plantada, que no mesmo período do ano anterior 

era de 4,7 milhões de hectares passou para 5,2 milhões de hectares. Se levar em consideração 

área/produção, observa-se que na última década houve importante ganho de produtividade no 

Rio Grande do Sul, possivelmente através do emprego de novas tecnologias de plantio e de 

manejo do solo, como por exemplo, o melhoramento genético e a transgenia, os métodos de 

plantio direto e de agricultura de precisão. A produção tem como destino principal o mercado 

externo e é o item de maior destaque da pauta de exportações gaúchas. 
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2.2 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NA PROPRIEDADE RURAL 

A gestão adequada na propriedade rural carece de habilidades e competências que 

muitas vezes os agricultores não possuem, sendo necessário se profissionalizar. Para que o 

agricultor tenha uma boa gestão da propriedade, necessita ter um pensamento sistêmico, 

aprendizado organizacional, liderança, busca por resultados, conhecimentos do mercado, foco 

e inovação. Uma boa gestão garante ao agricultor uma sustentabilidade econômica e capacidade 

de acúmulo de riqueza. 

Para Crepaldi (2009) a agricultura é toda atividade exploratória de terras para fins de 

cultivo de lavouras, das mais diversas cultivares, exploração das florestas e da criação de 

diversos tipos de animais com objetivo a satisfação dos seres humanos.  

A administração rural, para Huender (2004, p. 1) “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” 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada (IPEA, 2018), em 1970 a 

população rural brasileira atingiu seu máximo com 41 milhões de habitantes, o que correspondia 

a 44% do total. Desde então o meio rural vem sofrendo um declínio populacional relativo e 

absoluto, chegando em 1996 com um total de 33,8 milhões de habitantes, ou 22% do total 

nacional.  

O insucesso na gestão agrícola familiar pode ser um dos fatores que contribui com o 

êxodo rural. Para ter ideia a população rural do Rio Grande do Sul em 2010 é 37% menor do 

que em 1980, de acordo com dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE, 2010). Há 30 anos, o número de pessoas morando no campo no 

estado era de 2,5 milhões, enquanto em 2010, esse número caiu para 1,6 milhões. Mesmo 

com todo o êxodo apresentado nos últimos anos e a falta de gestão, o agronegócio, por ser um 

dos setores mais importantes da economia, de acordo com Lourenço e Lima (2009), é 

responsável pela geração de U$ 6,5 trilhões/ano no mundo. 

Conforme Zanchet e Francischetti Junior (2006, p. 7) em um sentido geral, as empresas 

necessitam de organização e aperfeiçoamento para serem competitivas. No setor rural não é 

diferente. “Por um lado, existem excelentes escolas que formam profissionais na área de 

agronomia [...], por outro lado faltam profissionais” para a área de gestão desse setor. Isso 

ocorre, segundo os autores “pela escassez de cursos de graduação e pós-graduação nesta área, 

e isto está trazendo grandes prejuízos para a área rural e agroindustrial”. 
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Ao conceituar administração rural, Huender (2004, p. 1) diz que “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”. 

Existem funções que são determinantes para o administrador rural, dentre outras 

atividades, ele precisa conhecer suas funções; entender o funcionamento da empresa rural, suas 

atividades e particularidades; ver a administração rural como fator de transformação da gestão 

rural; saber a importância do trabalhador rural; verificar todos os custos e fazer os controles; ter 

noções de comercialização e de marketing rural. 

Araújo (2005) coloca que no meio rural planejar é decidir antecipadamente o que deve 

ser feito, levando-se em conta as condições da propriedade e o contexto da mesma. Assim como 

Sanvicente (1983, p. 16), quando aponta que “planejar é estabelecer com antecedência as ações 

a serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes 

atribuições de responsabilidade”. 

Além das peculiaridades como clima e economia, existe ainda o fato de que em muitas 

das propriedades não profissionalizaram a gestão, mantendo informações importantes 

armazenadas somente nas suas memórias, e assim tomando decisões baseadas nas impressões 

adquiridas ao longo do tempo, no entanto segundo Procópio (1997), administrar uma atividade 

agrícola, exige que se tenha informações sobre o volume físico e o resultado financeiro, porém 

muitas das informações necessárias para uma gestão adequada estão registradas apenas na 

memória de quem administra ou em anotações informais. 

As decisões exigem que se tenha a possibilidade de cruzar dados e informações, para 

que sejam mais assertivas, conforme Zanchet e Francischetti Junior (2006, p. 9), “o produtor 

necessita de uma quantidade muito grande de informações, que precisam ser cruzadas e 

analisadas, formando uma estrutura que permita a tomada de decisão”. Um bom gerenciamento 

da propriedade identifica os aspectos ineficientes da atividade e ao mesmo tempo, proporciona 

plenas condições para corrigi-los.   

Muitos dos dados que acabam por perder-se são determinantes para a tomada de decisão, 

neste sentido, para uma boa gestão faz-se necessário armazenar adequadamente as informações 

principalmente as financeiras, preferencialmente realizando a contabilidade rural.  

 

2.3 ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE RURAL 

Percebe-se que, em muitas propriedades, o próprio produtor assume como gestor e 

trabalhador, e é ele que é responsável pelas questões diárias a serem resolvidas e a ele cabe o 

controle e o gerenciamento das informações. As atividades desenvolvidas têm como objetivo a 
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geração de lucro, onde por meio desta renda garante a sobrevivência e o retorno do 

investimento. 

A gestão adequada na propriedade rural carece de habilidades e competências que 

muitas vezes os agricultores não possuem, sendo necessário se profissionalizar. Para que o 

agricultor tenha uma boa gestão da propriedade, necessita ter um pensamento sistêmico, 

aprendizado organizacional, liderança, busca por resultados, conhecimentos do mercado, foco 

e inovação. Uma boa gestão garante ao agricultor uma sustentabilidade econômica e capacidade 

de acúmulo de riqueza. 

Para Crepaldi (2009), a agricultura é toda atividade exploratória de terras para fins de 

cultivo de lavouras, das mais diversas cultivares, exploração das florestas e da criação de 

diversos tipos de animais com objetivo a satisfação dos seres humanos.  

A administração rural, para  

Huender (2004, p. 1), “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”. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada (IPEA, 2018), em 1970 a 

população rural brasileira atingiu 41 milhões de habitantes, o que correspondia a 44% do total. 

Desde então, o meio rural vem sofrendo um declínio populacional relativo e absoluto, chegando 

em 2008 com 16% da população nacional vivendo no meio rural (IPEA, 2018).  

O insucesso na gestão agrícola familiar pode ser um dos fatores que contribui com o 

êxodo rural. Para ter ideia a população rural do Rio Grande do Sul em 2010 é 37% menor do 

que em 1980, de acordo com dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE, 2010). Há 30 anos, o número de pessoas morando no campo no 

estado era de 2,5 milhões, enquanto em 2010, esse número caiu para 1,6 milhões. Mesmo 

com todo o êxodo apresentado nos últimos anos e a falta de gestão, o agronegócio, por ser um 

dos setores mais importantes da economia, de acordo com Lourenço e Lima (2005), é 

responsável pela geração de US$ 6,5 trilhões/ano no mundo. 

Conforme Francischetti Junior e Zanchet (2006, p. 7) em um sentido geral, as empresas 

necessitam de organização e aperfeiçoamento para serem competitivas. No setor rural não é 

diferente. “Por um lado, existem excelentes escolas que formam profissionais na área de 

agronomia [...], por outro lado faltam profissionais” (ZANCHET; FRANCISCHETTI JUNIOR 

2006, p. 7) para a área de gestão desse setor. Isso ocorre, segundo os autores, "pela      escassez 

de cursos de graduação e pós-graduação nesta área, e isto está trazendo grandes prejuízos para 

a área rural e agroindustrial” (FRANCISCHETTI JUNIOR; ZANCHET, 2006, p. 7) 
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Ao conceituar administração rural, Huender (2004, p. 1) diz que “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”. 

Existem funções que são determinantes para o administrador rural, dentre outras 

atividades, ele precisa conhecer suas funções; entender o funcionamento da empresa rural, suas 

atividades e particularidades; ver a administração rural como fator de transformação da gestão 

rural; saber a importância do trabalhador rural; verificar todos os custos e fazer os controles; ter 

noções de comercialização e de marketing rural. 

Araújo (2005) coloca que no meio rural planejar é decidir antecipadamente o que deve 

ser feito, levando-se em conta as condições da propriedade e o contexto da mesma. Assim como 

Sanvicente (1983, p. 16), quando aponta que “planejar é estabelecer com antecedência as ações 

a serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes 

atribuições de responsabilidade”. 

No entanto, é necessário observar as peculiaridades do setor agrícola quando se refere à 

sua gestão, pois este, não possui o mesmo cenário e métodos de produção de uma empresa, 

Araújo (2005, p.23). 

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.   

 

Muitas das propriedades não profissionalizaram a gestão, mantendo informações 

importantes armazenadas somente nas suas memórias, e assim tomando decisões baseadas nas 

impressões adquiridas ao longo do tempo. No entanto, segundo Procópio (1997), administrar 



17 
 

 

uma atividade agrícola exige que se tenha informações sobre o volume físico e o resultado 

financeiro, porém muitas informações necessárias para uma gestão adequada estão registradas 

apenas na memória de quem administra ou em anotações informais. 

As decisões exigem que se tenha a possibilidade de cruzar dados e informações, para 

que sejam mais assertivas, conforme Zanchet e Francischetti Junior (2006, p. 9), “o produtor 

necessita de uma quantidade muito grande de informações, que precisam ser cruzadas e 

analisadas, formando uma estrutura que permita a tomada de decisão”. Um bom gerenciamento 

da propriedade identifica os aspectos ineficientes da atividade e ao mesmo tempo, proporciona 

plenas condições para corrigi-los.   

Muitos dos dados que acabam por perder-se são determinantes para a tomada de decisão, 

neste sentido, para uma boa gestão, faz-se necessário armazenar adequadamente as 

informações, principalmente as financeiras, realizando a contabilidade rural.  

A contabilidade rural tem como principal finalidade armazenar dados, gerando 

informações que possibilitem o gerenciamento da propriedade. Conforme Calderelli (2003, p. 

180), contabilidade rural é “aquela que tem suas normas baseadas na orientação, controle e 

registro dos atos e fatos ocorridos e praticados por uma empresa cujo objeto de comércio ou 

indústria seja agricultura ou pecuária”. 

Uma característica da contabilidade rural é que se deve levar em conta o ano agrícola, 

não o exercício social, pois, na atividade agrícola, a maior receita concentra-se em um único 

período, dependendo das atividades desenvolvidas na propriedade. Porém, onde se trata de 

grãos, isso acontece logo após a colheita, em outras atividades isso se distribui ao longo do ano. 

Em caso de a propriedade ter a sua maior atividade concentrada na pecuária, leva-se mais em 

conta o exercício. 

Marion (2014) lembra que a contabilidade      rural aplicada ao ambiente rural está 

vinculada às normas e conceitos contábeis. As pessoas físicas, tidas como produtores, são 

equiparadas às pessoas jurídicas, devendo manter a escrituração regular, por intermédio de um 

profissional contábil, utilizando o método das partidas dobradas. Não impedindo que os 

pequenos e médios produtores rurais também a utilizem. 

Apesar de a contabilidade rural não ser levada em conta em muitas propriedades de 

pequeno e médio portes, até por não terem a obrigatoriedade, não a realizam, ao passo que 

Crepaldi (2005) aponta que a finalidade da contabilidade rural é de orientar as operações 

agrícolas e pecuárias; medir e controlar o desempenho econômico-financeiro da empresa e de 

cada atividade produtiva; apoiar as tomadas de decisões no planejamento da produção, das 

vendas e investimentos; auxiliar nas projeções de fluxos de caixas, permitir comparações à 
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performance da empresa com outras; conduzir as despesas pessoais do proprietário e de sua 

família; justificar a liquidez e capacidade de pagamento junto aos credores; servir de base para 

seguros, arrendamentos e outros contratos, e gerar informações para a declaração do imposto 

de renda. 

Assim, a contabilidade rural, aplicada a propriedades de pequeno e médio porte trata-se 

muito mais de contabilidade gerencial, o que acaba por tornar-se      uma dificuldade para os 

gestores destas propriedades, exatamente pelo citado anteriormente que é a falta de dados 

consistentes e reais, segundo Crepaldi (2005), para que o administrador da propriedade saiba 

como está a rentabilidade da sua atividade produtiva é preciso obter os dados referentes ao 

movimento econômico-financeiro diário da propriedade, fontes de receita e tipos de despesas, 

e assim, organizar estes dados para conseguir visualizar quais são os resultados e como podem 

ser otimizadas. 

 Os custos podem ser classificados quanto às suas      finalidades didáticas, que, segundo 

Leone (1998, p. 55), “divide-se em três grandes grupos: custos para a determinação do lucro e 

a avaliação do patrimônio, custos para controle das operações e custos para planejamento e 

tomada de decisões”. 

Segundo Athar (2005, p.16), pode-se conceituar custo      como       o preço pago para 

obter determinado bem ou serviço. Mas, por exemplo: a conta de luz de uma empresa é o preço 

que se paga para obter aquele tipo de serviço. Padoveze (1997, p. 17) “custos são os gastos      

aos produtos, posteriormente ativados quando      os produtos, objetivo desses gastos, forem 

gerados. De um modo geral, são os gastos ligados à área industrial da empresa”. Para Crepaldi 

(1997, p.18), os custos podem ser classificados como direto e indireto, quanto a sua natureza, e 

em custos fixos, variáveis, de transformação, primários, materiais diretos, mão-de-obra direta, 

quanto a sua variação. 

 

2.4 CONTABILIDADE RURAL 

A contabilidade rural tem como principal finalidade armazenar dados, gerando 

informações que possibilitem o gerenciamento da propriedade, conforme Calderelli (2003) 

Contabilidade Rural é “aquela que tem suas normas baseadas na orientação, controle e registro 

dos atos e fatos ocorridos e praticados por uma empresa cujo objeto de comércio ou indústria 

seja agricultura ou pecuária”. 

Uma característica da contabilidade rural é que se deve levar em conta o ano agrícola, 

não o exercício social, pois na atividade agrícola, a maior receita concentra-se num único 

período, claro que isso depende das atividades desenvolvidas na propriedade, porém, onde se 
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trata de grãos, isso acontece logo após a colheita, em outras atividades isso se distribui ao longo 

do ano. Em caso de a propriedade ter a sua maior atividade concentrada na pecuária, leva-se 

mais em conta o exercício. 

Marion (1996) lembra que Contabilidade Rural aplicada ao ambiente rural está 

vinculada às normas e conceitos contábeis. As pessoas físicas, tidas como grandes produtores, 

são equiparadas às pessoas jurídicas, devendo manter a escrituração regular, por intermédio de 

um profissional contábil, utilizando o método das partidas dobradas. Não impedindo que os 

pequenos e médios produtores rurais também a utilizem. 

Apesar de a contabilidade rural não ser levada em conta em muitas propriedades de 

porte médio e pequeno, até por não terem a obrigatoriedade, não a realizam, ao passo que 

Crepaldi (2005) aponta que a finalidade da Contabilidade Rural é de orientar as operações 

agrícolas e pecuárias; medir e controlar o desempenho econômico-financeiro da empresa e de 

cada atividade produtiva; apoiar as tomadas de decisões no planejamento da produção, das 

vendas e investimentos; auxiliar nas projeções de fluxos de caixas, permitir comparações à 

performance da empresa com outras; conduzir as despesas pessoais do proprietário e de sua 

família; justificar a liquidez e capacidade de pagamento junto aos credores; servir de base para 

seguros, arrendamentos e outros contratos, e gerar informações para a Declaração do Imposto 

de Renda. 

Assim, a contabilidade rural, aplicada a propriedades de pequeno e médio porte trata-se 

muito mais de contabilidade gerencial, o que acaba por tonar-se uma dificuldade para os 

gestores destas propriedades, exatamente pelo citado anteriormente que é a falta de dados 

consistentes e reais, segundo Crepaldi (2005), para que o administrador da propriedade saiba 

como está a rentabilidade da sua atividade produtiva é preciso obter os dados referentes ao 

movimento econômico-financeiro diário da propriedade, fontes de receita e tipos de despesas, 

e assim, organizar estes dados para conseguir visualizar quais são os resultados e como podem 

ser otimizadas. 

 

2.5 CUSTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA 

Para que se comece a administrar financeiramente uma propriedade agrícola, com 

técnicas de gestão, é preciso compreender os custos desta propriedade, e alocá-los corretamente. 

A contabilidade de custos é coração de uma empresa, mas para isso precisa a definição da 

palavra “custos”, que é em primeiro momento um gasto financeiro, com intuito de atingir seus 

objetivos (STARK, 2007).  
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Custos são gastos ocorridos em um processo de transformação, com objetivo de colocar 

um produto ou serviço em circulação (DUTRA, 2003). Já no âmbito rural, afirma Crepaldi 

(2012, p. 101), “custo é gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção rural, relativos a 

atividade de produção.” Neste contexto, a identificação da natureza do gasto no início do 

processo é indispensável, para a obtenção de um custo bem apurado. O custo pode ser dividido 

em: quanto à apuração em: custo direto e custo indireto, e quanto a forma em; custo fixo e custo 

variável. 

Custo é o valor de aquisição de um bem ou serviço, utilizados na produção de outros 

bens e serviços. Os custos têm diversos comportamentos, e podem variar conforme as 

atividades desenvolvidas, em linhas gerais, podem-se classificar como Custos Diretos ou 

Custos Indiretos, Marion (2005 p. 25) conceitua e identifica os custos:  

 

● Custos Diretos são aqueles que podem ser apropriados aos produtos de maneira 

clara, direta e objetiva, sem rateios, bastando existir uma medida de consumo, 

exemplo, insumos agrícolas e mão-de-obra direta.  

● Custos Indiretos representam os gastos com materiais indiretos não incorporados 

diretamente à produção. 

Os custos podem ainda ser classificados dentro de outras duas categorias: Custos Fixos 

e Custos Variáveis. 

Padoveze (1997 p 32) define custos fixos como: “são custos e despesas necessárias para 

manter um nível mínimo de atividade operacional, é também denominado de custos de 

capacidade”. Padoveze (1997) esclarece que, custos variáveis apresentam variações conforme 

o volume de produção.  

Conforme Marion (2005 p 25) “as despesas também são classificadas em dois grupos: 

Despesas Fixas e Despesas Variáveis”. Despesas Fixas são gastos com consumo de recursos 

que não variam diretamente e proporcionais com o volume de vendas. Representa os gastos da 

estrutura fixa de uma empresa, exemplo: água, luz, salário administrativo, seguros, etc. 

Despesas Variáveis são gastos com consumo de recursos diretamente relacionados com 

o volume de vendas, exemplo: comissões, impostos sobre venda, e outros. São valores 

consumidos e não identificados com a produção, refere-se às atividades não produtivas da 

empresa. Gastos relativos à venda de mercadorias e administração da empresa, aplicados 

diretamente na obtenção das receitas. 

Outro fator importante além o controle de custos e despesas, pode fazer um 

levantamento de inventário que se trata de uma lista de bens e materiais disponíveis em estoque 
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que estão armazenados na empresa ou então armazenados externamente, mas pertencentes a 

empresa. Os materiais disponíveis listados em um inventário podem ser utilizados na fabricação 

de bens mais complexos ou então eles mesmos podem ser comercializados, dependendo do 

negócio da empresa.  

Os dados obtidos no inventário figuram no Balanço Patrimonial, que segundo Marion 

(2005 p 25) “Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que tem por finalidade apresentar 

a situação patrimonial da empresa em dado momento. Por esse motivo é tecnicamente chamado 

de Balanço Patrimonial”. 

Por último está a Demonstração do Resultado do Exercício. De acordo com Canuto, 

Baumann e Gonçalves (2004 p.315) A Demonstração do Resultado do Exercício apresenta de 

forma resumida, as operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstrada 

de forma a destacar o resultado líquido do período, e é importante, pois avalia o desempenho 

da empresa, determina se a empresa obteve lucro ou prejuízo. 

A partir destes dados, é possível avaliar a lucratividade, que conforme Canuto, Baumann 

e Gonçalves (2004) a lucratividade obtida vem da diferença entre receitas e despesas, ou seja, 

as vendas e compras, as quais podem ser consideradas uma reserva que garante pagamento para 

possíveis prejuízos ou ainda, o investimento para custear a próxima safra ou aquisição de 

bovinos. 

 Outro fator importante para a mensuração do desempenho é a produtividade média, 

segundo Canuto, Baumann e Gonçalves (2004) trata-se da produtividade do trabalho, que 

expressa o produto gerado por cada hora de trabalho (ou por alguma outra medida do insumo 

trabalho) na economia em questão. Dessa forma, trata-se de um indicador apropriado tanto para 

identificar a evolução do padrão de subsistência dos trabalhadores, quanto para comparar tais 

padrões ao longo de diferentes economias. Conforme Gonçalves (1996), este indicador é 

importante para obter um bom rendimento de volume e ajuda no desenvolvimento econômico 

até certos parâmetros definidos. Pode ser desenvolvido dividindo a produção total pela 

quantidade do fator. 

Por último, na mensuração de desempenho, encontra-se a rentabilidade, O índice de 

lucratividade é obtido através da divisão da renda líquida pela renda bruta da atividade. Para 

Padoveze (1997, p. 25), “A rentabilidade relaciona o lucro obtido com investimento feito ou 

existente. O objetivo da rentabilidade é determinar o retorno do investimento”. Para se 

encontrar a rentabilidade divide-se o Lucro Operacional pelo Ativo Operacional (Investimento) 

e multiplica-se o resultado por 100. Assim conclui-se quanto se obtém a cada R$ 1,00 investido. 
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2.6 MÉTODOS DE CUSTEIO NA ATIVIDADE RURAL 

Métodos de custeio sendo o processo de identificar o custo unitário de um produto ou 

serviço ou de todos os produtos e serviços de umas empresas. Os métodos basicamente são: 

custeio direto/variável, custeio por absorção, custeio ABC   

Já Leone (2012, p. 389), descreve que o principal objetivo desse custeio é oferecer a 

Contribuição Marginal, que nada mais é do que a “diferença entre a receita proporcionada pelo 

produto, processo, serviço, atividade ou qualquer outro segmento da Empresa e os seus custos 

diretos e variáveis”. 

De acordo com Crepaldi (2002, p. 217), método de custeio “é o método usado para a 

apropriação de custos”. 

 

2.6.1 Custeio Direto ou Variável 

O custeio direto ou variável caracteriza-se por considerar como custo de produção do 

período apenas os custos variáveis incorridos. Conforme menciona Megliorini (2012, p. 137), 

como custeio direto ou variável “o método de custeio que consiste em apropriar aos produtos 

somente o custo variável, sendo direto ou indireto”. 

Para Megliorini (2012) existem quatro aspectos relevantes para caracterizar o método 

de custeio, como variável: 

a) Método de registrar e relatar. O custeio variável é um método de registrar, assim 

como de relatar custos. 

b)  Separação dos custos em elementos fixos e variáveis. No custeio direto, todos os 

tipos de custos operacionais são separados em componentes fixos e variáveis e são 

identificados separadamente.  

c) Custos variáveis são aplicados ao produto. Os elementos de custo de fabricação 

variáveis são tratados como custo do produto; isto é, são apropriados ao produto 

através das contas de inventário e tratados como despesa quando o produto é 

vendido. Custos de venda e distribuição são normalmente atribuíveis ao produto no 

momento, ou próximo ao momento de venda, e deste modo não são incluídos nos 

valores dos inventários.  

d) Custos fixos são tratados como custos do período. Custos fixos (incluindo custos 

indiretos de fabricação) são contabilizados como custos do período; isto é, são 

tratados como gastos no período em que são incorridos. Os custos fixos de produção 

não acompanham as contas de inventário, em vez disto, são relacionados do mesmo 

modo que as despesas de venda e de administração. 



23 
 

 

Para Crepaldi (2002, p. 223), “esse método de custeio não segue os princípios 

fundamentais de contabilidade do regime de competência e confrontação, por isso não é 

reconhecido para efeitos legais”.  Algumas vantagens do custeio variável, podem ser observadas 

a partir da explicação de Padoveze (1997), como a objetividade e rapidez na coleta de 

informações, bem como a colaboração que este método apresenta para avaliação de 

desempenho, e principalmente no planejamento para a tomada de decisões.  

As desvantagens podem ser elencadas, conforme especifica Padoveze (1997), como a 

subavaliação dos estoques, o problema dos custos sem variáveis e o seu resultado somente em 

curto prazo, justamente por desprezar os custos fixos, ligados a capacidade de produção e de 

planejamento em longo prazo.  

 

2.6.2 Custeio ABC (activit-based costing) 

Com o passar dos tempos e com novas tecnologias e com maior diversificação das 

técnicas de produção houve um aumento no custo indireto e uma redução no custo da mão de 

obra. Com isso tendo um impacto significativo no custo da produção. Buscando atente as 

demandas dos gestores pesquisadores desenvolveram novas técnicas a gestão de custo, sendo 

uma delas o custeio ABC. 

Nakagawa (1994, p. 40) afirma que “Custeio Baseado em Atividades (ABC – Activity 

Based Costing) é uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos 

relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa”. 

Segundo Megliorini (2012, p.189), para se utilizar o ABC, é necessária a definição das 

atividades relevantes dentro dos departamentos, bem como dos direcionadores de recursos que 

irão alocar os diversos custos incorridos às atividades. Custeadas as atividades, a relação entre 

estas e os produtos são definidas pelos direcionadores de atividades, que levam o custo de cada 

atividade aos produtos (unidades, linhas ou famílias). 

Segundo Megliorini (2012, p.189) A proposta do custeio ABC é apropriar os custos 

indiretos as atividades, pois, conforme a filosofia por ele apregoada são elas as geradoras de 

custo. Assim, cada um dos custos indiretos deve ser relacionado às suas respectivas atividades 

por meio de direcionadores de recursos que melhor representam as formas de consumo desses 

recursos e, seguida, apropriado aos produtos, serviços ou outros objetos de custei, conforme o 

direcionamento de atividade mais adequado 
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2.6.3 Custeio por Absorção 

Martins (2001, p.41) cita que custeio por absorção é o método derivado da aplicação 

dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, nascidos da situação histórica mencionada. 

Consistem na alocação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; 

todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. 

Crepaldi (1998 p. 203) trata o custeio por absorção como “a apropriação de TODOS os 

custos (sejam eles fixos ou variáveis) à produção agropecuária do período. Os gastos não 

produtivos (despesas) são excluídos. Lopes de Sá (1993, p.109), trata o custeio por absorção 

como sendo “o processo de apuração de custos que se baseia em ‘dividir’ ou ‘ratear’ todos os 

elementos do custo de modo que cada ‘centro’ ou ‘núcleo’ absorva ou receba aquilo que lhe 

cabe por ‘cálculo’ ou ‘atribuição’”.  

Conforme Crepaldi (1998), apesar do surgimento de diversos métodos de custeio 

apresentados ao longo, este é ainda o adotado pela Contabilidade Financeira; portanto, válido 

tanto para fins de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados como também, na maioria 

dos países, para Balanço e Lucros Fiscais. Sendo assim, o método de custeio por absorção, foi 

a metodologia para alocação e cálculo presente neste estudo.
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3 METODOLOGIA 

A busca pelas respostas a que se deseja é o fator principal para o delineamento de uma 

pesquisa, neste caso como se deseja respostas para uma determinada situação em local 

específico, optou-se pelo formato de estudo de caso, como explica Yin (2001) o estudo de caso 

é um meio de organizar os dados, preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. 

Considera a unidade como um todo, incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto 

de relações ou processos etc.).  

O presente trabalho segue na forma de pesquisa descritiva, cujo tipo de abordagem 

adequada ao presente trabalho é a quantitativa. Esta abordagem tem como desígnio obter 

conhecimento sobre os custos de produção da cultura da soja, o exercício 2019/2020 no 

custeamento baseado em atividades em propriedade de agricultura familiar. 

As informações necessárias para a realização do estudo foram obtidas através de 

entrevistas com o gestor da propriedade pesquisada, conforme a análise pretendida, entrevistas 

não-estruturadas, aplicadas no período de abril a junho de 2020. Também foram feitas análises 

das notas fiscais de compra e venda de insumos e grãos, estudos de produção referente à cultura 

no exercício 2019/2020.  

Após a coleta, organização, sistematização dos dados, eles foram organizados e 

apresentados por meio de tabelas. A pesquisa analisou o custo da cultura produzida versus 

custeamento baseado em atividades, confrontando com os conceitos e calculando de forma a 

levantar todos os gastos relacionados à produção.
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4  RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 A propriedade tomada como referência no trabalho está localizada Norte do Rio Grande 

do Sul, no interior do Município de Coxilha no município de Coxilha-RS. A propriedade é da 

família há aproximadamente 40 anos, quando com parte de sua herança, o proprietário, à época 

com aproximadamente 20 anos comprou os primeiro7 ha. Hoje, na companhia de seu filho, e 

com 63 anos de idade o proprietário continua no comando da propriedade, principalmente na 

tomada de decisões, atuando diretamente no trabalho da lavoura.  

Com relação à evolução da propriedade, é perceptível que a família tem uma história de 

conquistas, pois ao longo dos 40 anos desde a compra da propriedade, foram 115 ha adquiridos. 

Neste período, não houve contratação de funcionários, todo o trabalho da propriedade foi 

desempenhado pelos membros da família, sendo que os dois meninos passaram a trabalhar nas 

atividades do cotidiano da propriedade desde muito cedo, sempre no turno inverso ao da escola.  

Hoje, tendo os filhos adultos, sendo que o mais jovem não atua na agricultura, tendo 

optado como profissão, o direito, o proprietário, juntamente com seu filho mais velho, têm como 

principal atividade a produção de grãos.   Esta unidade possui uma área total de 115 ha, onde 

80 ha são utilizados nas atividades agrícolas de soja e criação de bovinos de leite, e o restante 

(15 ha) é área com ocupação de mata nativa, a propriedade já produziu milho, no entanto nos 

últimos anos optou por não produzir esta cultura. Sendo que a comercialização de soja é 

realizada para empresas terceirizadas e o leite é comercializado para uma cooperativa da região 

(não sendo objeto deste estudo). A mão-de-obra é proveniente da família, a qual é composta 

pelo proprietário e um de seus filhos.  

 

     4.1.1 Mão de obra 

A propriedade, por ser familiar, busca absorver a mão de obra dos familiares, que atuam 

somente nas funções da propriedade. Além disso, existem atividades que apresentam a 

necessidade de contratação de mão de obra auxiliar. Para fins de cálculo de custos de mão de 

obra, o salário do proprietário ficou determinado o valor de R$ 2.242,00. Já para o auxiliar, 

determinou-se o salário de R$ 1.221,00. 

Conforme mencionado, os custos da mão de obra foram calculados sobre o salário 

atribuído à atividade. Para o proprietário que atua diretamente nas atividades foi atribuído o 

valor da categoria em dobro, como pode ser observado na Tabela 1: 
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Tabela 1- Mão de obra do proprietário 
ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS (%) R$ 

SALÁRIO BASE R$ 2.442,00 

INSS - 9% -R$ 219,78 

FGTS - 8% -R$ 195,36 

DSR R$ 375,68 

FÉRIAS R$ 271,33 

13º SALÁRIO R$ 203,50 

PERICULOSIDADE - 30% R$ 732,60 

TOTAL= R$ 3.609,97 

horas trabalhadas R$ 220,00 

custo por hora R$ 16,41 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

Para que cada etapa do processo de produção da soja possa ser feita, foi necessário a 

mão de obra. Toda mão de obra necessária requer um retorno, sendo este o pagamento referente 

ao trabalho realizado. A tabela 2 demonstra os custos da mão de obra do auxiliar: 

 

Tabela 2 - Custos de mão de obra do auxiliar 

ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS (%) R$ 

SALÁRIO BASE R$ 1.221,00 

INSS - 9% R$ 109,89 

FGTS - 8% R$ 97,68 

DSR R$ 375,68 

FÉRIAS R$ 135,67 

13º SALÁRIO R$ 101,75 

PERICULOSIDADE - 30% R$ 732,60 

TOTAL= R$ 2.774,27 

horas trabalhadas R$ 220,00 

custo por hora R$ 12,61 

Fonte: dados da propriedade (2021). 

 

Na Tabela 3 constam os custos de mão de obra para cada etapa da produção: 

 

Tabela 3- mão de obra referente a todas as atividades 

Atividade  R$/há  Custo da atividade 2019/2020   

gradear  2,73  R$          873,60  

semear  8,19  R$           8,19 

Plantio da soja  26,4  R$        2.112,00  

Manutenção da lavoura  10,1  R$          808,00  

Colheita  13,19  R$        1.055,20  

    

 Total anual R$        4.848,80  

 Total mensal R$         404,07  

Fonte: Dados da propriedade (2021). 
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Para a cobertura verde, o agricultor, ao realizar a semeadura e gradear, teve um custo de 

mão de obra de R$ 2,73 para a semeadura e de R$ 8,19 para gradear. Logo, o custo total da mão 

de obra é de R$ 10,92. Na etapa do plantio, o custo da mão de obra por hora do proprietário é 

de R$ 16,40. Sendo necessários 60 minutos por hectare para realizar o trabalho, o custo total da 

mão de obra por hectare se totalizou em R$ 16,40. Logo, a mão de obra utilizada para o plantio 

teve o custo total de R$ 1.312,00. A mão de obra do auxiliar (filho) é calculada como safrista, 

sendo paga por dia, no valor de R$ 80,00 dia. O trabalho consiste em 8 horas diárias, logo o 

valor da hora é de R$ 10,00. Sendo necessários 60 minutos de trabalho para o plantio de um 

hectare, o custo da mão de obra por hectare é de R$ 10,00, totalizando um valor de R$ 808,00 

para o plantio da área total. A mão de obra do proprietário e do auxiliar (filho) somam R$ 26,40 

por hectare.  

Na manutenção da lavoura, a mão de obra tem um custo de R$ 16,40 por hora, sendo 

que para cada hectare são necessários 7,5 minutos de trabalho, gerando o custo por hectare de 

R$ 2,02. Logo, o total para 80 hectares é de R$ 161,60. É importante destacar que para o 

processo da manutenção da soja, foram realizadas 5 aplicações gerando um custo maior com 

mão de obra. Sendo assim, para cada aplicação o custo da mão de obra é de R$ 161,60, com 

necessidade de cinco aplicações a mão de obra resulta em R$ 808,00.  

Para a colheita, além da mão de obra do proprietário, ele conta novamente com a mão 

de obra do filho, pois, para que a máquina colheitadeira possa ficar colhendo todo o tempo, o 

filho auxilia com o transporte dos grãos já colhidos até o local de armazenagem, que é a 

cooperativa onde o proprietário é associado. Para cada hectare colhido é necessário um tempo 

de 30 minutos, sendo que o custo da hora é de R$ 16,40, logo, o valor da mão de obra por 

hectare é de R$ 8,19. Os custos totais da mão de obra do proprietário somaram R$ 655,20. 

O auxiliar (filho), recebe sua remuneração baseado no valor de safrista, sendo de R$ 

80,00 dia. Com um custo por hora de R$ 10,00 e o tempo necessário para transporte dos grãos 

até o entreposto é de 30 minutos, o custo total da mão de obra por hectare é de R$ 5,00. Logo, 

o total em 80 hectares é de R$ 400,00. A mão de obra do proprietário e do auxiliar (filho) 

somam R$ 13,19 por hectare. 

Custos de mão de obra: Nesse caso, a mão de obra utilizada é do próprio dono. Para 

cálculo da mão de obra é necessário mensurar os encargos sociais que devem ser recolhidos e 

pagos. Os encargos foram calculados conformes as leis determinam, o salário base, INSS de 

9%, FGTS 8%, descanso semanal remunerado, férias, 13º salário e periculosidade 30%.  
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O valor da remuneração mensal é calculado com base no salário-base de um funcionário 

rural, dados da Convenção Coletiva de trabalho, obtida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do município de Não-Me-Toque. Como o trabalho é realizado com mão de obra própria, o 

proprietário não possui folha de pagamento, o valor de salário é acrescentado em porcentagem 

proveniente da produção. 

A remuneração é calculada com base no salário normativo da categoria que é R$ 

1.221,00, sendo que o proprietário recebe equivalente a dois salários. O custo por hora é de R$ 

16,40, valor obtido pelo salário dividido pelas horas trabalhadas no mês, sendo R$ 2.442,00 

dividido por 220 horas. O tempo necessário de trabalho para a preparação do solo é de 7,5 

minutos, chegando a um custo total da mão de obra por hectare no valor de R$ 2,02, e no total 

em R$ 161,60.  

 

4.2 RECURSOS IMOBILIZADOS 

Nesta primeira etapa estão expostos os equipamentos e maquinários dos quais a 

propriedade fez uso para realizar a produção 2019/2020, na Tabela 5, e os custos de depreciação 

desses equipamentos. Santos (2009, p. 27), diz que a “depreciação é o valor referente à taxa de 

depreciação pelo uso dos equipamentos”. Sendo assim há máquinas e equipamentos que serão 

usados em mais etapas da produção, tendo sua depreciação dividida pelo número de atividades 

em que são utilizadas. A Tabela 5 apresenta equipamentos e bem feitorias presentes na 

propriedade: 

 

Tabela 4- inventário da propriedade 

Imobilizado 

Equipamento Ano 

Aquisição 

Valor De Aquisição (R$) 

Trator Massey Fergunson 7140 2014 R$ 176.000,00 

Trator Massey Fergunson 4275 2015 R$ 100.000,00 

Grade Niveladora 32 Discos 1984 R$ 5.000,00 

Pad 1100 Com Big Bag 2014 R$ 38.000,00 

Caminhão Mercedes 1113 1966 R$ 50.000,00 

Lancer 1200 Massey Fergunson  2012 R$ 8.000,00 

Pulverizador 2010 R$ 60.000,00 

Colhetadeira Massey Fergunson 5650 2010 R$ 300.000,00 

Pulverizador 2010 R$ 60.000,00 

Galpão Para Equipamentos 2010 R$ 35.000,00 

Residência  2005 R$ 358.000,00 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 
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Neste sentido, o equipamento utilizado vai perdendo seu valor de mercado, e faz-se 

necessário calcular este custo, visto que o custo desta perda precisa ser alocado aos produtos, 

uma vez que o produtor necessita adquirir outro equipamento, ou máquina para realizar o 

trabalho. Na Tabela 6 apresentam-se os custos de depreciação das máquinas e equipamentos 

utilizados neste período produtivo em estudo. 

 

Tabela 5- Depreciação de maquinários e equipamentos (Taxa de depreciação: 10%) 

ATIVIDADE  CUSTO/HA      CUSTO TOTAL POR 

ATIVIDADE 

Cobertura verde R$ 159,37 R$ 12.749,60 

Dessecação R$ 28,12 R$ 2.249,60 

Plantio da semente R$ 239,37 R$ 19.149,60 

Manutenção da lavoura  R$ 28,12 R$ 2.249,60 

Colheita  R$ 375,00 R$ 30.000,00 

Custo total R$ 66.398,40 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

     Para cobertura verde: O trator Massey Ferguson 7140 terá seu valor de depreciação 

anual dividido em duas atividades. Adquirido no ano de 2014, no valor de R$ 176.000,00, tem 

vida útil de 10 anos e taxa de depreciação de 10% ao ano. Logo, sua depreciação anual é de R$ 

17.600,00. A depreciação por atividade corresponde a R$ 8.800,00, resultando em um valor de 

R$ 110,00 por hectare. O Lancer 1200 Massey Ferguson, utilizado para distribuir fertilizantes 

de cobertura, pré-plantio e sementes, do ano 2012, foi comprado ao valor de R$ 8.000,00, e tem 

vida útil de 10 anos e uma taxa de depreciação de 10% ao ano, sendo R$ 800,00 a depreciação 

anual e R$ 10,00 por hectare. 

A grade niveladora 32 discos, foi adquirida no ano de 1984, a um valor de R$ 5.000,00. 

O caminhão Mercedes 1113, de 1966, adquirido por R$ 50.000,00, tem vida útil de 10 anos. 

Por se tratar de equipamentos que já atingiram a vida útil, não terão mais valor de depreciação 

a ser calculado. 

O trator Massey Ferguson 4275 tem o valor de depreciação anual dividida por atividade, 

por participar de oito atividades na cultura em estudo. A depreciação anual é de R$ 10.000,00. 

Uma vez que ele é usado em oito atividades, ele tem um valor de depreciação por atividade de 

R$ 1.250,00. O valor de depreciação por hectare é de R$ 15,62. Sendo assim, o valor de 

depreciação dos equipamentos soma R$ 159,37 por hectare. Conforme a Tabela 7: 
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Tabela 6– Depreciação para cobertura do solo 

Equipamento Ano 
Valor de 
aquisição 

(R$) 

Vida útil  
Taxa 
depreciação 

(a.a) 

Depreciação 
anual 

Depreciação 
por safra 

Depreciação 
por hectare 

Trator Massey Fergunson 

7140 
2014 176.000,00 10 anos 10% 17.600,00 8.800,00 110 

Trator Massey Fergunson 
4275 

2015 100.000,00 10 anos 10% 10.000,00 1.250,00 15,62 

Grade Niveladora 32 

discos 
1984 5.000,00 10 anos 10% 0 0 0 

Pad 1100 com Big Bag 2014 38.000,00 10 anos 10% 3.800,00 1.900,00 23,75 

Caminhão Mercedes 1113 1966 50.000,00 10 anos 10% 0 0 0 

Lancer 1200 Massey 

Fergunson  
2012 8.000,00 10 anos 10% 800 800 10 

TOTAL = R$ 159,37 

Fonte: dados da propriedade (2021). 

 

Na dessecação: Depreciação de maquinário utilizado: A depreciação do trator e 

pulverizador é calculada anualmente. O valor de R$ 10.000,00 do trator, referente à depreciação 

será, portanto, dividido entre as oito atividades utilizadas para a cultura da soja, a saber: 

cobertura verde, preparação do solo, plantio e manutenção da cultura (cinco aplicações). Para 

o pulverizador, a depreciação é dividida entre as seis atividades utilizadas, sendo a preparação 

do solo e manutenção da cultura (cinco aplicações). 

O Trator Massey Fergunson 4275, ano 2015, no valor de R$ 100.000,00, tem vida útil 

de 10 anos, sendo a taxa de depreciação de 10%, totalizando o valor de depreciação anual de 

R$ 10.000,00, depreciação por atividade de R$1.250,00 e depreciação por hectare de R$ 15,62.  

O pulverizador Belwin, ano 2010, adquirido no valor de R$ 60.000,00, tem vida útil de 

10 anos, e taxa de depreciação de 10%, considerando a depreciação anual de R$ 6.000,00, 

depreciação por atividade de R$ 1.000,00 e depreciação por hectare de R$ 12,50. Os custos 

totais da depreciação dos equipamentos são de R$ 28,12 por hectare. Conforme pode ser visto 

na Tabela 8: 

Tabela 7- Depreciação para a dessecação 

Depreciação 

Equipamento Ano Valor De 

Aquisição 

(R$) 

Vida 

Útil  

Taxa 

Depreciação 

(A.A) 

Depreciação 

Anual 

Depreciação 

Por 

Atividade 

Depreciação 

Por Hectare 

Trator Massey 

Fergunson 4275 

2015 100.000,00 10 

Anos 

10% 10.000,00 1.250,00  15,62 

Pulverizador 2010 60.000,00 10 

Anos 

10% 6.000,00 1.000,00 12,50 

Total= 28,12 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

Para o plantio das sementes: As depreciações dos equipamentos foram contabilizadas 

com base no valor de aquisição, sendo estes, os valores que o produtor pagou no momento da 
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compra. O trator Massey Fergunson, adquirido em 2014, por R$ 176.000,00, tem vida útil de 

10 anos, taxa de depreciação de 10% ao ano, logo, a depreciação anual é de R$ 17.600,00, 

depreciação por atividade de R$ 8.800,00 e por hectare de R$ 110,00. A plantadeira, adquirida 

em 2013, no valor de R$ 72.000,00, com a mesma taxa anual e tempo de vida útil, tem a 

depreciação anual de R$ 7.200,00, e depreciação por hectare de R$ 90,00. 

O trator Massey Fergunson 4275, que auxiliou no trabalho, tem uma depreciação por 

hectare de R$ 15,62. A Pad 1100 com Big Bag, tem sua depreciação dividida em duas 

atividades, pois participa no plantio da aveia e na soja. Sendo assim, a depreciação anual é de 

3.800,00, depreciação por atividade de R$ 1.900,00, e depreciação por hectare de R$ 23,75. O 

caminhão, por sua vez, não teve valor de depreciação. Os custos totais da depreciação somaram 

R$ 239,37 por hectare, como pode ser observado na Tabela 9: 

 

Tabela 8- depreciação para o plantio 

Equipamento Ano Valor De 

Aquisição 

(R$) 

Vida 

Útil  

Taxa 

(A.A) 

Depreciação 

Anual 

Depreciação 

Por Atividade 

Depreciação 

Por Hectare 

Trator Massey 

Fergunson 7140 

2014 176.000,00 10 

Anos 

10% R$ 17.600,00 R$ 8.800,00 R$ 110,00 

Trator Massey 

Fergunson 4275 

2015 100.000,00 10 

Anos 

10% R$ 10.000,00 R$ 1.250,00 R$ 15,62 

Pad 1100 Com 

Big Bag 

2014 38.000,00 10 

Anos 

10% R$ 3.800,00 R$ 1.900,00 R$ 23,75 

Caminhão 

Mercedes 1113 

1966 50.000,00 10 

Anos 

10% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Plantadeira  2013 72.000,00 10 

Anos 

10% R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 90,00 

Total = R$ 239,37 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

Para realizar as atividades de manutenção da lavoura, foram utilizados o trator Massey 

Fergunson 4275 e o pulverizador. O trator com a função de tracionar o pulverizador, que através 

do acionamento de seus mecanismos inicia a pulverização. Todos os equipamentos que operam 

em uma atividade acabam tendo uma desvalorização, conhecida como depreciação. O trator 

Massey Fergunson 4275, ano 2015, com valor de mercado de R$ 100.000,00, tem vida útil de 

10 anos e uma taxa de depreciação anual de 10%, sendo R$ 10.000,00 a depreciação anual. A 

depreciação por atividade é calculada através do valor total da depreciação anual, dividindo 

pelas oito atividades em que o equipamento irá ser utilizado. Logo a depreciação por atividade 

é de R$ 1.250,00e por hectare de R$ 15,62. 

O pulverizador, ano 2010, com valor de mercado de R$ 60.000,00, tem vida útil de 10 

anos e uma taxa de depreciação anual de 10%, tendo como depreciação anual R$ 6.000,00 e 
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por atividade R$ 1.000,00, logo a depreciação por hectare é de R$ 12,50. A depreciação total 

por hectare dos equipamentos é de R$ 28,12. Conforme pode ser observado na Tabela 10: 

 

Tabela 9- Depreciação para a manutenção 

Equipamento Ano Aquisição 

(R$) 

Vida 

Útil  

Taxa 

Depreciaç

ão (A.A) 

Depreciação 

Anual 

Depreciação 

Por 

Atividade 

Depreciação 

Por Hectare 

Trator Massey 

Fergunson 

4275 

2015 100.000,00 10  10% R$ 10.000,00 R$ 1.250,00 R$ 15,62 

Pulverizador 2010 60.000,00 10  10% R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 R$ 12,50 

Total R$ 28,12 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

Para realizar a colheita foram utilizados a máquina colheitadeira e o caminhão. Sabe-se 

que todo o equipamento, quando utilizado, acaba sofrendo depreciação.  A colheitadeira 

Massey Fergunson 5650, do ano de 2010, adquirida no valor de R$ 300.000,00, tem vida útil 

de 10 anos e taxa de depreciação de 10% ao ano. Logo, a depreciação anual é de R$ 30.000,00 

e a depreciação por hectare de R$ 375,00. O caminhão Mercedes 1113, adquirido no ano de 

1966, ao valor de R$ 50.000,00, tem vida útil de 10 anos e taxa de depreciação de 10% ao ano. 

Porém, pelo fato de o caminhão já ultrapassar o tempo de vida útil, não é mais calculada a 

depreciação. Os custos da depreciação resultam no valor de R$ 375,00. 

Depreciação de maquinário utilizado: A depreciação do trator e pulverizador é calculada 

anualmente. O valor de R$ 10.000,00 do trator, referente à depreciação será, portanto, dividida 

entre as oito atividades utilizadas para a cultura da soja, a saber: cobertura verde, preparação do 

solo, plantio e manutenção da cultura (cinco aplicações). Para o pulverizador, a depreciação é 

dividida entre as seis atividades utilizadas, sendo a preparação do solo e manutenção da cultura 

(cinco aplicações). 

O Trator Massey Fergunson 4275, ano 2015, no valor de R$ 100.000,00, tem vida útil 

de 10 anos, sendo a taxa de depreciação de 10%, totalizando o valor de depreciação anual de 

R$ 10.000,00, depreciação por atividade de R$1.250,00 e depreciação por hectare de R$ 15,62.  

O pulverizador Belwin, ano 2010, adquirido no valor de R$ 60.000,00, tem vida útil de 

10 anos, e taxa de depreciação de 10%, considerando a depreciação anual de R$ 6.000,00, 

depreciação por atividade de R$ 1.000,00 e depreciação por hectare de R$ 12,50. Os custos 

totais da depreciação dos equipamentos são de R$ 28,12 por hectare. Conforme Tabela 11: 

 

 

 



34 
 

 

Tabela 10– Depreciação para a colheita 

Equipamento Ano Valor De 

Aquisição  

Vida 

Útil  

Taxa 

(A.A) 

Depreciação 

Anual 

Depreciação 

Por 

Atividade 

Depreciação 

Por Hectare 

Colhetadeira 

Massey Fergunson 

5650 

2010 300.000,00 10 Anos 10% 30.000,00 30.000,00 R$ 375,00 

Caminhão 

Mercedes 1113 

1966 50.000,00 10 Anos 10% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Total = R$ 

375,00 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

Ao fim, a depreciação dos equipamentos utilizados soma-se R$ 66.398,40. Deve-se 

lembrar que a depreciação não se trata de desembolso, no entanto, deve ser considerada para 

fins de patrimônio. 

 

4.3 MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Nesta sessão serão mapeados os processos, desde a atividade de cobertura de solo, até 

a colheita, bem como os custos que envolvem cada atividade.  

 

4.3.1 Cobertura verde 

A área para o plantio de soja é de 80 hectares. O passo inicial de um processo de 

produção de grãos, em específico a soja, é a preparação do solo em que é feita a dessecação da 

cobertura verde, ou seja, da aveia (que a propriedade cultiva com objetivo de ter mais palha na 

lavoura, tornando a terra mais forte e mantendo maior umidade para a planta).  

Desta forma, o plantio da aveia é realizado, e até a dessecação deve durar um período 

entre 4 e 5 meses, dadas as diferenças de clima e época de plantio.  Posteriormente é realizada 

a dessecação, que é aplicação de herbicidas para que haja a secagem desta cultivar, preparando 

assim o solo para o recebimento da semente de soja. Na época adequada, após a dessecação, a 

Deste modo, para fazer um cálculo completo, inicialmente serão apresentados os custos do 

plantio da cobertura verde, que se apresentam na Tabela 12. 

 

Tabela 11– Custo total da cobertura verde 

PROCESSOS CUSTO POR 

HECTARE 

CUSTO DE 80 

HECTARES 

Semeadura R$ 50,00 R$ 4.000,00 

Máquinas e equipamentos R$ 35,37 R$ 2.829,60 

Mão de obra R$ 10,92 R$ 873,60 

Depreciação R$ 159,37 R$ 12.749,60 

TOTAL= R$ 255,66 R$ 20.452,80 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 
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O custo total da cobertura verde por hectare é de R$ 255,66 e custo de toda área é de R$ 

20.452,80 divididos em: plantio da aveia: a semeadura da aveia em toda área que a propriedade 

possui, foram necessários 4.000 kg de semente, uma quantidade por hectare de 50 kg, com custo 

de R$ 1,00 o kg. Logo, o custo total é de R$ 4.000,00, o produtor utiliza máquinas e 

equipamentos próprios: trator, lancer e grade niveladora. Cada trabalho realizado gera um custo 

com o equipamento.  

Utiliza-se a aveia preta para a cobertura pois, entre as espécies utilizadas em condições 

subtropicais, a aveia-preta é predominante no Sul do Brasil, e o uso intenso dessa gramínea se 

deve à facilidade de aquisição de sementes e de implantação, à rusticidade da planta, à rapidez 

na formação de cobertura do solo e ao ciclo adequado às culturas sucessoras (Silva et al., 2006). 

Foi utilizado o Trator Massey Fergunson 7140, com custo de R$ 7,50 por hectare.  O 

produtor utilizou o trator para fazer a distribuição da semente e para gradear, resultando o custo 

do mesmo em R$15,00 por hectare. Para locomoção do trator é utilizado óleo diesel. Sendo 

necessários 0,625 litros por ha para semear, o que, multiplicado pelos 80 hectares, resulta em 

um gasto de 50 litros, considerando que o custo médio pago pelo litro foi de R$ 2,60, chega-se 

ao resultado de gasto total com combustível de R$ 130,00 e de R$ 1,62 por hectare. Para 

gradear, foram gastos 5,00 litros de combustível por hectare, resultando em R$ 13,00 por 

hectare. 

A distribuição de semente foi realizada com o Lancer 1200 Massey Fergunson, com 

custo de R$ 1,25 por hectare. Para enterrar a semente, o produtor passa a grade niveladora na 

área, gerando um custo de R$ 1,25 por hectare. O transporte da semente é feito com o caminhão 

que, por sua vez, tem um custo de R$ 2,50 por hectare, e necessita de 0,04 litros de combustível 

por hectare. Ao custo de R$ 2,60 o litro, totaliza o valor em R$ 0,10 por hectare. 

Já o descarregamento da semente e o abastecimento no lancer é feito através do Big 

Bag, que está acoplado no trator Massey Fergunson 4275, que tem um custo de R$ 7,50 por 

hectare, e utiliza 0,25 litros de combustível por hectare. Com o valor do litro citado 

anteriormente, chega-se ao resultado de R$ 0,65 por ha. Neste procedimento o custo total R$ é 

652,00 de R$ 8,15 por hectare, valor este composto pela soma dos custos por hectare 

relacionados acima. Anualmente, os custos para esta atividade, são de R$ 254.908,80. 

 

4.3.2 Dessecação 

O processo de dessecação, além de dessecar a aveia, elimina as ervas daninhas e gramas, 

garantindo uma melhor semeadura e desenvolvimento da planta que irá brotar. Para esta etapa, 
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os produtos utilizados foram adquiridos na cooperativa onde o proprietário é associado, sendo 

a quantidade adquirida suficiente para dessecar os 80 hectares, utilizando para as aplicações por 

meio de um trator e um pulverizador. A Tabela 13 apresenta estes resultados: 

 

Tabela 12- Dessecação 

Produtos  Quantidade/ha      V     alor/ha       Valor Total R$  

Roundup 2 24,2  R$        1.936,00  

Reglone 2 41,2  R$        3.296,00  

Nimbus 0,3 2,22  R$          150,00  

Água 100 0,1  R$            10,00  

Silwet 0,03 3,12  R$          249,60  

Equipamento - trator/combustível   30,6  R$        2.448,00  

Total/ R$ anual   R$        8.089,60  

Total/ R$ mensal  R$          101,12  

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

Os custos totais com a preparação do solo por hectare perfazem o valor de R$ 101,12 

Multiplicando-se este valor por 80 hectares, que é a área total produzida, resulta o valor de R$ 

8.089,60, dividindo-se em: 

Produtos utilizados: O custo dos materiais utilizados para dessecação por hectare 

totaliza o valor de R$ 70,84. São utilizados: Roundup, quantidade de 2 litros, sendo o valor de 

R$ 24,20 por hectare; Reglone, quantidade de 2 litros, no valor de R$ 41,20 por hectare; 

Nimbus, quantidade de 0,3 litros, sendo o valor de R$ 3,12 por hectare; e Silwet, quantidade de 

0,03 litros, sendo o valor de R$ 2,22 por hectare. São acrescentados a estes produtos 100 litros 

de água, a um custo de R$ 0,10. 

Custos com o trator e o pulverizador: O trator Massey Fergunson 4275 foi 

utilizadodurante 7,5 minutos de trabalho por hectare. O custo do trator e do pulverizador é de 

R$ 7,50 para cada um. Com relação ao combustível – óleo diesel – houve necessidade de 6 

litros, com custo de R$ 2,60, totalizando R$ 15,60.  A soma total por hectare é de R$ 30,60. 

 

Tabela 13- Custo total do plantio 

Produto Quantidade utilizada Custo/há Custo total 

Semente intacta 5958 1,3 sacas /ha  R$ 481,00 R$ 43.771,00 

Adubo 400 kg/ha  R$ 600,00 R$ 48.000,00 

Ativa 1,5 sacas/ ha  R$ 375,00 R$ 3.750,00 

Máquinas e equipamentos    R$ 70,05 R$ 5.604,00 

Total  R$ 1.526,05 R$ 101.125,00 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

O custo total do plantio, máquinas e equipamentos, mão de obra e depreciação, que 

somam por hectare um custo de R$ 1.1526,00 e no total de 80 hectares, a soma se totaliza no 
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valor de R$ 101.125,00 distribuídos entre plantio da semente, custo de máquinas e 

equipamentos, mão de obra e mão de obra auxiliar, e por fim depreciação. 

Para o plantio da soja na propriedade em estudo foram utilizadas, em 70 hectares, 90 

sacas de semente Intacta 5958, sendo 1.3 sacas por hectare, e 400 kg de adubo por hectare no 

valor de R$ 600,00 por hectare. O custo da semente de soja Intacta, por hectare, é de R$ 481,00, 

sendo o total R$ 33.670,00. Para os outros 10 hectares, foram utilizadas 15 sacas de semente 

Ativa, sendo 1.5 sacas por hectare e 400 kg de adubo por hectare, no valor de R$ 600,00 o ha. 

O custo da semente de soja Ativa, por hectare, é de R$ 375,00, sendo o total R$ 3.750,00. O 

adubo utilizado em toda a área plantada é de 32.000 kg, sendo o valor total de R$48.000,00. Os 

custos do plantio por hectare totalizam R$ 1.456,00 e o total em 80 hectares é de R$ 95.521,00 

Neste processo foram utilizados o trator Massey Fergunson 7140, a plantadeira Victória 

10 linhas, o caminhão Mercedes 1113 – que transporta a semente e o adubo – e o trator Massey 

Fergunson 4275 acompanhado com o Big Bag para fazer o descarregamento da semente e 

adubo.   O trator, por sua vez, tem a função de rebocar a plantadeira, a qual está fazendo a 

semeadura da semente da soja. 

Para o plantio da soja, foi utilizado o trator Massey Fergunson 7140, a um custo de R$ 

7,50 o hectare. Sendo necessários para sua locomoção 18 litros de combustível, a um custo de 

R$ 2,60 o litro, totaliza o valor de R$ 46,80 por hectare. O caminhão, que realiza o transporte 

da semente e adubo necessário para o plantio, tem um custo de R$ 2,50 e necessita de 3,33 litros 

de diesel para percorrer até a lavoura e depois retornar para casa. Calculando uma média, por 

hectare, são necessários 0,04 litros de combustível, com custo de R$ 2,60 o litro. Logo, o custo 

do caminhão é de R$ 0,10 por hectare. 

O trator Massey Fergunson 4275 acoplado com a Pad 1100 com Big Bag, auxilia no 

descarregamento da semente e adubo do caminhão para o abastecimento da plantadeira. Este 

trator tem custo de R$ 7,50 e o combustível necessário é de 20 litros.  Entre o deslocamento até 

a lavoura e o trabalho que realiza na lavoura é necessário 0,25 litros de combustível por hectare, 

com custo de R$ 2,60, resultando em R$ 0,65 por hectare. 

A semeadura foi realizada com a plantadeira Victória 10 linhas, a um custo de R$ 5,00 

o hectare.  Logo, os custos com os equipamentos totalizaram o valor de R$ 70,05. Multiplicando 

pela área total, o custo é de R$ 5.604,00. Como o plantio exige mais cuidados com relação à 

quantidade de semente que cai para o solo, abastecimento da máquina plantadeira, verificação 

da não ocorrência de problemas enquanto é feita a semeadura, o proprietário contou com o 

auxílio da mão de obra do auxiliar (filho).  
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4.3.3 Custos da produção de soja 

O plantio da semente é uma das etapas mais importantes da produção, e requer inúmeros 

cuidados para que se tenha um retorno positivo no momento da colheita. É fundamental 

compreender todas as questões relacionadas a esta planta, iniciando com a preparação do solo, 

seguida do plantio e da manutenção da plantação e concluindo com a colheita. 

 O plantio da soja é feito no verão, sendo iniciado no mês de outubro e concluído em 

dezembro. O sistema de plantio é direto, sistema de manejo de solo que diminui o impacto da 

agricultura e ajuda a evitar riscos com erosões. As etapas que compõem o plantio da soja iniciam 

com a preparação do solo, a semeadura dos grãos, a manutenção do plantio, e a colheita. A 

Tabela 14 mostra o custo total destes processos: 

 

Tabela 14– Custo total do plantio da soja 
PROCESSOS CUSTO POR HECTARE CUSTO DE 80 HECTARES 

Plantio R$ 1.456,00 R$ 85.420,00 

Máquinas e equipamentos R$ 70,05 R$ 5.604,00 

Mão de obra R$ 26,40 R$ 2.112,00 

Depreciação R$ 239,37 R$ 19.149,60 

TOTAL: R$ 1.791,82 R$ 112.285,60 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

4.3.4 Manutenção da lavoura 

Com a semeadura concluída, a próxima etapa é a manutenção da lavoura. O cuidado 

com a planta reflete no resultado, ou seja, no momento da colheita. Para se ter um bom resultado 

é necessário acompanhar a germinação e o crescimento da planta e ter um controle sobre pragas 

que possam vir a atacar. As etapas da manutenção e seus custos estão descritas na Tabela 15: 

 
Tabela 15- Custo total da manutenção 

PROCESSOS CUSTO POR 

HECTARE 

CUSTO POR 80 HECTARES 

1º aplicação R$ 39,39 R$ 3.151,20 

2º aplicação R$ 97,45 R$ 7.796,00 

3º aplicação R$ 133,09 R$ 10.647,20 

4º aplicação R$ 203,65 R$ 16.292,00 

5º aplicação R$ 129,77 R$ 10.381,60 

Máquinas e equipamentos R$ 153,00 R$ 12.240,00 

TOTAL= R$ 756,35 R$ 60.508,00 

Fonte: Dados da propriedade (2021) 

 

O processo de manutenção pós plantio acontece 30 dias após o plantio, com aplicação 

de dessecante, que tem como finalidade o combate a ervas daninhas. Nesta etapa, agregam-se 

os custos com Roundup, quantidade de 2 litros por hectare, com custo de R$ 12,10 o litro; com 

Nimbus, quantidade de 0,3 litros, com custo de R$ 10,40 o litro; com Silwet, quantidade de 
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0,03 litros por hectare, com custo de R$ 74,00 o litro; e 100 litros de água para diluir estes 

produtos, com custo de R$ 0,001 o litro. Foram utilizados, nesta etapa, 3,75 litros de 

combustível por hectare, com custo de R$ 2,60 o litro. 

O custo total dos herbicidas por hectare, acrescentados os custos da água e do 

combustível, totalizam o valor de R$ 39,39.  Logo, o custo total para aplicação em toda a área 

é de R$ 3.151,20. A utilização de fungicidas para o controle de doenças na soja é um processo 

fundamental, que faz parte das etapas de manutenção da lavoura. Após, um período de 30 dias 

da primeira aplicação de dessecante é feito a aplicação de fungicida. Esta aplicação tem como 

objetivo controlar o manejo de doenças, como a ferrugem, o mofo branco, e a mancha alvo. 

Na aplicação de fungicida, os produtos utilizados foram Fox, quantidade de 0,4 litros 

por hectare, com custo de R$ 204,00 por litro; Aureo, quantidade de 0,3 litros, com custo de R$ 

20,00 o litro; e 100 litros de água para diluir estes produtos, com custo de R$ 0,001 o litro. 

Foram utilizados nesta etapa 3,75 litros de combustível por hectare, com custo de R$ 2,60 o 

litro. O custo total de fungicidas por hectare, acrescentados os custos da água e do combustível, 

totalizam o valor de R$ 97,45. Logo, o custo total para aplicação em toda a área é de R$ 

7.796,00. Para dar sequência à manutenção da lavoura, é realizado à 2ª aplicação de fungicida, 

sendo estes 20 dias após a primeira aplicação de fungicida. 

Para a 3ª aplicação – a de fungicida – foram necessários: Elatus, quantidade de 0,2 Kg 

por hectare, com custo de R$ 585,00 o Kg; Nimbus, 0,6 kg por hectare, com custo de R$ 10,40 

o Kg; e 100 litros de água para diluir estes produtos, com custo de R$ 0,001 o litro. Foram 

utilizados nesta etapa 3,75 litros de combustível por hectare, com custo de R$ 2,60 o litro. 

O custo total de fungicidas por hectare, acrescentado os valores da água e do 

combustível, totalizam o valor de R$ 133,09. Logo, o custo total para aplicação em toda a área 

é de R$ 10.647,20. Seguindo as etapas de pulverização, após terem sido feitas as aplicações de 

dessecante e duas aplicações de fungicida, são realizadas as aplicações de fungicida e inseticida, 

em duas aplicações. A primeira é feita quando a planta está no estágio da floração, chamado 

também de R5, e a outra aplicação, na formação do grão. A fungicida acompanhada de 

inseticida auxilia na prevenção das pragas e doenças. 

Produtos utilizados: Elatus, quantidade de 0,2 kg por hectare, com custo de R$ 585,00 

o kg; Unizeb Gold, quantidade de 1,5 kg por hectare, com custo de R$ 17,20 o Kg; Engeo Pleno, 

quantidade de 0,4 kg por hectare, com custo de R$ 127,50 o kg; e 100 litros de água para diluir 

estes produtos, com custo de R$ 0,001 o litro. Foram utilizados nesta etapa 3,75 litros de 

combustível por hectare, com custo de R$ 2,60 o litro. 
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O custo total de fungicida com inseticida por hectare, acrescentado da água e o 

combustível, totalizam o valor de R$ 203,65. Logo, o custo total para aplicação em toda a área 

é de R$ 16.292,00. Para realizar esta aplicação foram utilizados Priori Extra, quantidade de 0,3 

litros por hectare, com custo de R$ 133,33 o litro; Unizeb Gold, quantidade de 1,5 kg, com 

custo de R$ 17,20 o kg; Nimbus, quantidade de R$ 0,3 litros, com custo de R$ 10,40 o litro; 

Engeo Pleno, quantidade de 0,4 litros, com custo de R$ 127,50 o litro; e 100 litros de água para 

diluir estes produtos, com custo de R$ 0,001 o litro. Foram utilizados nesta etapa 3,75 litros de 

combustível por hectare, com custo de R$ 2,60 o litro. O custo total por hectare de fungicida 

com inseticida, acrescentados os valores da água e do combustível, totalizam o valor de R$ 

129,77. Logo, o custo total para aplicação em toda a área é de R$ 10.381,60. 

Máquinas e equipamentos O trator e o pulverizador foram os equipamentos usados nas 

aplicações. Os mesmos foram utilizados nas cinco aplicações feitas na soja. Foram necessários 

7,5 minutos de trabalho por hectare e o valor por hectare é de R$ 7,50. Para a locomoção do 

trator, foram necessários 6 litros de combustível por hectare, representando um valor de R$ 

15,60 por hectare. O pulverizador acoplado ao trator realizou as pulverizações com o mesmo 

custo que o trator. Somando os valores, o custo total por hectare é de R$ 30,60. 

Logo, os equipamentos foram utilizados nas cinco aplicações necessárias, portanto, os 

gastos com equipamentos aumentaram, resultando no valor de R$ 153,00 por hectare, para todo 

o ciclo de pulverização realizado na soja.  

Para realizar as atividades descritas acima, foram utilizados o trator Massey Fergunson 

4275 e o pulverizador. O trator com a função de tracionar o pulverizador, que através do 

acionamento de seus mecanismos inicia a pulverização. Todos os equipamentos que operam 

em uma atividade acabam tendo uma desvalorização, conhecida como depreciação. O trator 

Massey Fergunson 4275, ano 2015, com valor de mercado de R$ 100.000,00, tem vida útil de 

10 anos e uma taxa de depreciação anual de 10%, sendo R$ 10.000,00 a depreciação anual. A 

depreciação por atividade é calculada através do valor total da depreciação anual, dividindo 

pelas oito atividades em que o equipamento irá ser utilizado. Logo a depreciação por atividade 

é de R$ 1.250,00e por hectare de R$ 15,62. 

O pulverizador, ano 2010, com valor de mercado de R$ 60.000,00, tem vida útil de 10 

anos e uma taxa de depreciação anual de 10%, tendo como depreciação anual R$ 6.000,00 e 

por atividade R$ 1.000,00, logo a depreciação por hectare é de R$ 12,50. A depreciação total 

por hectare dos equipamentos é de R$ 28,12. 

Finalizada a etapa da manutenção, podemos obter o custo total. Os valores tabulados 

acima são referentes a cada etapa envolvida no processo da manutenção da lavoura. Como se 
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pode observar, os custos estão descritos por processos, por hectare e pela área total. Logo, o 

custo por hectare de todos os processos se soma em R$ 756,35 e o custo de 80 hectares é de R$ 

60.508,00. 

 

4.3.5 Colheita 

A colheita é a etapa em que o agricultor irá obter o resultado da sua safra, é considerada 

uma das etapas mais importantes do processo produtivo. A colheita inicia quando a soja atinge 

o estágio R8, observando também a umidade do grão, que deve ser entre 15 e 18%. 

A colheita é feita através de uma máquina colheitadeira acoplada a uma plataforma 

específica para a colheita de soja e os grãos são transportados da lavoura até o silo de 

armazenagem da cooperativa em que o proprietário é sócio através de um caminhão, 

equipamentos próprios da propriedade. Na propriedade em estudo, a colheita da safra 

2019/2020 foi realizada entre o final do mês de março e início de abril, durando um período de 

oito dias, totalizando uma média de 72 sacas por hectare. Os custos de cada processo envolvido 

na colheita estão descritos na Tabela 16: 

Tabela 16- Custo total da colheita 

Maquinário  custo/há   custo total  

Colheitadeira  R$          25,00   R$          2.000,00  

Caminhão  R$            2,50   R$             200,00  

Combustível colheitadeira  R$          81,25   R$          6.500,00  

Combustível caminhão  R$            4,68   R$             374,40  

Total   R$      113,43   R$       9.074,40  

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

 

A colheitadeira teve um custo de R$ 25,00 por hectare, e necessário 31,25 litros de 

combustível, com custo do litro de R$ 2,60, totalizando R$ 81,25 por hectare. Já o caminhão, 

um custo de R$ 2,50 e de combustível uma quantidade de 4,00 litros, para o transporte do grão 

da lavoura até o entreposto, a uma distância de 6 km, totalizando ida e volta em 12 km. Levando 

em consideração que foram necessárias 36 cargas para o transporte total da produção, 

resultando em um total de 144 litros de combustível. Considerando o exposto acima, a 

quantidade de combustível utilizado no caminhão foi de 1,80 litros por hectare, com um custo 

de R$ 2,60 por litro, resultando em R$ 4,68 o hectare. Os custos processados na colheita, por 

hectare, somaram o valor de R$ 113,43. 

O processo de colheita da soja requer vários dias de dedicação e muito trabalho, pois a 

colheita ocorre de forma mais lenta se comparada às outras etapas do processo de produção. 
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4.3.6 Comercialização 

Concluindo todas as etapas da produção da soja, é o momento da comercialização do 

grão. Como pode se perceber nos dados apresentados no decorrer do trabalho, a propriedade 

teve um excelente retorno, resultado de um trabalho de qualidade. 

A comercialização de grãos é feita na cooperativa, onde proprietário é associado e onde 

o grão é depositado e armazenado. O faturamento bruto pelas vendas da colheita está descrito 

na Tabela 17: 

Tabela 17- Comercialização do grão 

Produção Valor de venda  valor total 

5.760 sacas R$ 60,00 R$ 345.600,00 

Fonte: Dados da propriedade (2021). 

A propriedade em estudo concluiu a colheita totalizando nos 80 hectares cultivados com 

a soja, na variedade Intacta e Ativa, uma média de 72 sacas por hectare. A produção sendo 

comercializada a um valor, em média, de R$ 60,00 a saca, contabilizou o valor total da produção 

é de R$ 345.600,00.  

 

4.4  DRE  

Nesta seção estão expostos os custos de produção e os resultados adquiridos na cultura 

de soja através do estudo realizado na propriedade. Esta possui como principal atividade a 

produção de soja e os hectares de reserva legal. Trata-se de uma propriedade familiar, onde 

todo o trabalho é realizado pelo proprietário e seu filho, com máquinas e implementos agrícolas 

próprios.  

Tabela 18- Demonstrativo do resultado do exercício 

Receita Operacional Bruta 345.600,00  

      Vendas de Soja 345.600,00  

(-) Deduções -7.948,80  

      Contribuição Previdenciária -7.948,80  

(=) Receita Operacional Líquida 337.651,20  

(-) Custos da Produção Agrícola -180.561,60  

    Cobertura verde -7.703,20  

    Preparação do solo -8.276,80  

    Plantio -93.136,00  

    Manutenção da lavoura -61.316,00  

    Colheita -10.129,60  

(-) Despesas  0,00  

(=) LUCRO BRUTO 157.089,60  

(-) Impostos sobre o Lucro 0,00  

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 157.089,60  
Fonte: Dados da propriedade (2021). 
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O demonstrativo de resultado do exercício apresenta a mesma receita operacional bruta 

que o demonstrativo contábil, porém, a diferença entre os dois é o valor de depreciação. Na 

demonstração de resultado contábil, a depreciação é contabilizada, resultando em um lucro 

líquido do exercício menor, que neste estudo não será abordada, visto que no demonstrativo 

econômico a depreciação, que é a abordagem realizada, não é considerada, devido não ser um 

desembolso de caixa, resultando em um lucro líquido do exercício no valor de R$ 157.089,60, 

representando 45% do faturamento.  

A produção de soja representa uma atividade rentável, porém os custos de produção 

também são altos. É preciso trabalhar com qualidade em todo o ciclo produtivo, para que no 

final o retorno seja satisfatório, e se obtenha a lucratividade desejada. Para este estudo, as 

despesas foram consideradas dentro de cada atividade.  Já o Imposto de renda não foi 

considerado por não se tratar do objeto de estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

O estudo foi desenvolvido em propriedade rural, a qual possui 80 hectares, localizada 

no Norte do Rio Grande do Sul, no interior do Município de Coxilha. Tal propriedade não 

possui gestão profissional. 

Outro dado importante é o número de processos que envolvem o cultivo, a ordem destes 

e a qualidade dos serviços envolvidos. Quando ocorrem falhas, podem afetar diretamente a 

produtividade e como consequência influenciar nos fatores financeiros de produtividade e 

rentabilidade. Há que se considerar o fator climático, que pontua a questão de que, a atividade 

agrícola, em caso de todas as etapas saírem dentro do planejado, é rentável, contudo, se trata de 

uma atividade contígua ao risco, pois vencidas todas estas etapas ainda existe o fator economia 

global que afeta diretamente os preços desta commodity. 

Deve se observar que os custos de mão de obra são classificados como mão de obra 

direta. Desta forma considerou-se as horas atribuídas a cada tarefa desenvolvida nas etapas de 

produção. 

Este estudo, por se tratar de um estudo de caso, traz as informações de um ano safra de 

uma propriedade específica, e neste aspecto se encontra a sua limitação, visto que as variações 

de custo dependem da realidade de cada propriedade e da tomada de decisões dos seus gestores. 

Importa dizer que a gestão dos custos da propriedade é o elemento fundamental para a tomada 

de decisões e para que estas sejam mais assertivas.  

Ainda que possua as elencadas limitações, este estudo tem a aspiração, e condição de 

servir de aporte científico para acadêmicos, assim como servir de base de estudo para gestores 

que desejem compreender como se estabelece um ciclo produtivo da soja a partir das decisões 

tomadas nesta propriedade específica.  

 Por fim, pode se considerar que a propriedade, mesmo não utilizando gestão 

profissional, apresentou resultados positivos ao se observar os resultados do ano safra.
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